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A reformáció mint társadalmi hozzáadott érték 
[The Reformation as Social Added Value] 

Pusztai Gabriella1 

A magyarság eddigi történetében a reformáció sajátos szimmetriát teremt. Az ezer éves 

magyar államiság első fele a reformáció nélkül telt el, a következő fél évezred pedig a 

protestánsok közreműködésével. A reformáció akkor érkezett, amikor a magyarság 

Kárpát-medencében töltött első ötszáz évét fémjelző regionális hatalmi státus 

összeomlott, az önálló államiság elveszett és a nyugati centrumhoz való közeledést 

felváltotta az attól való elkanyarodás, hogy Szűcs Jenő értelmezését idézzük. A politikai 

hatalom fogytán a hit és a tudás maradt az, amiből építkezni lehetett. Az anyanyelvhez 

való ragaszkodást, a nemzeti műveltséget átörökítő iskoláinkat és a magyar öntudat 

megerősödését a reformáció missziójának köszönhetjük. A protestáns hivatásetika az 

európai munkamegosztásban elfoglalt sajátos helyünk miatt nálunk nem kapitalizálódást 

eredményezett. A reformáció társadalmi üzenete sokkal inkább a nemességet, a vitézlő 

rendet, a mezővárosi polgárságot és más, kollektív szabadsággal rendelkező csoportokat 

hatotta át. 

A tizenhatodik században Magyarország lakosságának kilenctizede csatlakozott az új hit 

valamelyik ágához. Ez az arány a századok során változott. A 2011-es népszámlálási 

adatok szerint a népesség több mint fele, 54,7 százaléka azt nyilatkozta, hogy valamely 

vallási közösséghez, felekezethez tartozik. Bő negyedük, 27 százalék, nem válaszolt a 

kérdésre, és ötödük (18 százalék) semmilyen felekezethez sem tartozott. A teljes 

népesség majdnem egy hetede (14,6 százaléka) protestáns felekezetűként azonosította 

magát. Ez a vallási közösségekhez kötődők bő egynegyede (26,7 százalék). Ennek alapján 

nyugodtan állíthatjuk, hogy a reformáció örökségéhez kötődő közösség megkerülhetetlen 

tényező a mai Magyarországon is. 

Ami a protestáns vonal belső arányait illeti, az össznépesség bő egytizede (11,6 százalék) 

református, valamivel több, mint két százaléka evangélikus és majd egy százaléka más 

protestáns, s ha csak a felekezethez kötődőket vizsgáljuk, egyötödük református, négy 

                                                 
1 University of Debrecen, Debrecen (Hungary), Email address: gabriela.pusztai@gmail.com 
 
Recommended citation format: Pusztai, G. (2018). Introduction. Hungarian Educational Research Journal, 7(Supplement 
2), 5–7, DOI: 10.14413/HERJ/7/Supplement 2 
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százalékuk evangélikus és másfél százalékuk más protestáns, vagyis a reformáció 

örökségét hordozók négyötöde református. 

A reformáció kezdete óta ötszáz év telt el. Ma, szemmel jól láthatóan új fordulóponthoz 

érve, nem kerülhetjük meg a kérdést: milyen erőforrás a reformáció számunkra a 

jelenben? Nézzük, mit tesznek le a közösség asztalára ma a protestánsok! Az egyik 

legnagyobb kihívást napjainkban a fogyatkozó népesség jelenti. Ami a demográfiai 

teljesítményt illeti, a száz nőre jutó élve született gyermekek számát tekintve a vallási 

közösséghez nem tartozók és a nem válaszolók állnak a leggyengébben 130-132 

gyermekkel. A kedvezőtlen demográfiai folyamatok megfordításához így sem elegendő, 

de a protestánsok összteljesítménye a legjobb, a zömüket alkotó reformátusok száz nőre 

vetítve 162 gyermeknek adnak életet. Az unitáriusoknál 136, az evangélikusoknál 150, az 

adventistáknál 166, a baptistáknál 176, a metodistáknál 178, a Hit Gyülekezetéhez 

tartozóknál 190 és a pünkösdieknél 204 gyermek születik. A különbség jelentős, a számok 

önmagukért beszélnek, de önmagukon túl mutatnak. A gyermekvállalás ugyanis nem 

demográfiai mutatókért vívott küzdelem, hanem arról vall, hogy egy közösség bízik a 

jövőben, reménységgel él. 

A demográfiai teljesítmény természetesen csak az egyik oldala az emberi erőforrásokhoz 

való hozzájárulásnak. Lényeges kérdés, hogy a protestánsok korábban Weber és Lenski 

által megfigyelt magasabb társadalmi státusa, és az ezt leginkább előrejelző iskolázottsági 

előnye jelenleg is tapasztalható-e. A legutóbbi népszámlálási adatokra támaszkodva 

elmondható, hogy a vallási közösségekhez kötődők, az evangélikusság kivételével, 

összességében hátrányban vannak a felsőfokú végzettségűek terén. A felekezetekhez nem 

tartozók és az evangélikusok egyötöde diplomás. A vallási-felekezeti identitásukról 

hallgatók körében három százalékponttal csökken ez az arány, míg a reformátusok hatoda 

és a katolikusok hetede végzett főiskolát vagy egyetemet.  

Azonban érdemes alaposan az adatok mögé nézni! A korcsoportok szerinti diplomás 

arányok igen lényeges változásokra mutatnak rá. A 20-39 éves korú reformátusok között 

valamint a 20-49 éves korú evangélikusok között nagyobb arányban vannak a felsőfokú 

végzettségűek, mint a vallási közösségekhez nem tartozók körében. A felekezetekhez nem 

tartozók diplomás többletét az ennél idősebb korcsoportok eredményezik. A 

felekezetekhez kötődők adatait a nem válaszolókkal összevetve is hasonlót tapasztalunk. 

A 20-49 éves reformátusok és a 20-59 éves evangélikusok körében gyakrabban fordulnak 

elő diplomások, mint a felekezeti kérdésben választ megtagadók körében. Megjegyezzük, 

hogy hasonló mintázat van kialakulóban a katolikusok esetén is. Ez nemcsak azt jelenti, 

hogy a vallásosakat a felelős, magas presztízsű pozíciókból kiszorító, vagy önszelekcióra, 

Gereben szavaival élve „katakomba kereszténységre” kényszerítő diktatúra után 

felszámolódóban vannak a hátrányok. Elemzéseink alapján kijelenthető, hogy a 

vallásgyakorlók elszántabban tanulnak és eredményesebbek az oktatási rendszerben, 

mint nem vallásos társaik. A vallási közösségi tagságot az alacsony iskolázottságú, de 

vallásgyakorló környezetből származó tanulók társadalmi mobilitását segítő tényezőként 
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azonosítottuk. Vagyis az a jövőbe fektető, céltudatosságra épülő munkamorál, melyet 

Weber protestáns etikának nevezett, kétségtelenül jellemzi a fent vizsgált csoportokat. 

Ez a morális elköteleződés előrejelzője lehet a felnőttkori munkateljesítménynek. 

Kutatásaink arra mutattak rá, hogy a vallási közösségi tagság révén nyerhető erőforrások 

arra is elegendők, hogy az egyén jobban bízzon abban, hogy tanulmányai után megtalálja 

a hivatását, miközben az e közösségektől távol maradók többen kételkednek ebben. 

Természetesen munkanélküliség sokféle okból következhet be, azonban a 2011-es 

népszámlálás adatai szerint tény, hogy ennek elkerülésében is előnyt mutatnak a vallási 

közösségek tagjai. Miközben száz felekezetekhez nem tartozó közül hét, s száz 

válaszmegtagadó közül hat munkanélküli. A felekezetekhez tartozóknál ennél ritkábban 

fenyeget ez a veszély, száz evangélikusból kevesebb, mint négy nem volt foglalkoztatott 

az évtized elején, míg reformátusok és a katolikusok körében valamivel több mint öt 

százalékos volt a foglalkoztatást nem találók aránya. 

A demográfiai, iskolai és foglalkoztatottsági teljesítményt látva fontos kutatási feladatot 

látunk magunk előtt, mely újradefiniálhatja a vallási közösségekhez tartozók társadalmi 

helyét és szerepvállalását. E jelentős kutatási projekt egyik lépése a jelen kötet, melyben 

amellett érvelünk, hogy milyen gazdag, megtermékenyítő hatással volt és van a 

reformáció a magyar pedagógiai gondolkodásra, a köz- és felsőoktatására valamint a 

különböző társadalmi csoportokat célzó nevelésre, legyenek azok arisztokrata 

gyermekek vagy cigány tanulók. Ezt a sokszínűséget reprezentálja a szerzői gárda, 

melyben a nagy tapasztalattal rendelkező kutatóktól a kutatói mestermunkáján dolgozó 

doktoranduszig, a teológustól az oktatáskutatóig találunk tanulmányírókat. Szívesen 

invitáljuk a nyájas olvasót, legyen partnerünk a reformáció rejtőzködő társadalmi 

hozzáadott értékeinek felkutatása során! 
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Learning in Communities: The Essence of 
Protestantism [Közösségi tanulás: A 
protestantizmus esszenciája] 

Kozma, Tamás2 

The volume entitled Protestant Identity and Community Learning was planned to be 

published on the 500th anniversary of Reformation contributing to the memorial 

celebrations. The main theme of it is community learning and that community learning is 

an indispensable part of the Protestant identity. Protestantism emerged from humanism; 

the reformers – among others – mediated humanist behavior into theology and the 

church. As a result of this, The Book, research of its origin, constant interpretation of its 

content and aspects of its content became the center point of the Protestant identity. The 

Book (the Bible) represents the primary role of the written word before the everyday 

speech, it stands for the permanence of the written word as opposed to speech that 

changes day by day and conforms to the circumstances. We can always go back to written 

words, that is, to a book, we can and should compare ever-changing opinions to it. 

Accordingly, the Protestant identity found its own support in The Book, the starting point 

going back to which the church could be and had to be reformed. The primary role of the 

written word before the everyday speech – this was the starting point from which our 

written culture, the priority of official writing – even opposed to direct everyday 

experience – could be formed. The European-type, Enlightenment-inspired state 

organization with its administration and bureaucracy operating it is based on the written 

word. It all stems from humanism’s respect for books and the invention of printing. For 

the written words, however, to become read words, Protestant communities had to learn. 

The other element of the Protestant identity is community learning. Community learning 

differs from learning in school in that it lasts a lifetime, also involving learning together 

and learning from each other. The congregation of Protestants has always been a learning 

congregation. They gathered to learn together and since they were already together, they 

learned from each other as well. The Protestant communities were organized through 

joint learning and according to modern word usage, they were “learning communities”. 

                                                 
2 University of Debrecen, Debrecen (Hungary), Email address: kozmat@ella.hu 
 
Recommended citation format: Kozma, T. (2018). Introduction. Hungarian Educational Research Journal, 7(Supplement 
2), 8–10, DOI: 10.14413/HERJ/7/Supplement 2 
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These learning communities were brought together by their members’ ceaseless studies 

of The Book. The most important role of their leaders was the interpretation and 

preaching of the messages of The Book. Interpreting The Book, the Protestants turned the 

churches and pulpits into “schools” where members of the congregation could look for 

and find solutions to their problems. Protestant learning communities were problem-

solving communities as well, just like today’s learning communities. Following their 

Protestant mindset, they searched for and found solutions in The Book. 

The foundation of the Protestant identity is this type of community learning. Protestant 

communities have always been learning communities and this is also how they have 

defined themselves. This is the driving thought of this volume. Protestantism, community 

and learning are interconnected expressions even today. Our work strives to represent 

this connection from various points of view. Its authors and editors researched and 

demonstrate the survival of the Protestant tradition (learning communities) in today’s 

Hungarian education. The authors and editors are not members of the church – partly, at 

most. Two things still connect them. One of them is the intention for being scientific and 

wanting to present the educational effects of Protestantism in front of the national 

pedagogical community and researchers of education, people who are experts in 

education but not in Protestantism. The other thing connecting the authors and editors is 

their understanding and experience of the learning community that we traditionally call 

Protestantism. 

The volume consists of four chapters. “Tradition and Modernity” introduces former and 

present-day Protestant schools, ones that have had a great impact on local or regional 

societies. These schools played an organizational role in the societies around them even 

with their coming into being, and with their aura inspired the local societies to become 

learning communities. This can be said both about the oldest Protestant school of 

Hungary, the “alma mater” in Túr (Mezőtúr today) and about the most famous one, the 

Reformed College of Debrecen, about the Lutheran institutions of the Slovakian Highlands 

and about the Transylvanian (in Romania) Reformed and Unitarian schools. The 

organizational power and importance of these latter ones contribute not only to the 

preservation of the Protestant identity but also to the preservation of the cultural 

awareness of the Hungarian communities in Transylvania. 

“Protestant Higher Education” applies this train of thought to the context of higher 

education. The Reformed College of Sárospatak has always chosen different directions 

from its neighbor, the Reformed College of Debrecen. This different direction is presented 

in two writings of the chapter, and with a critical tone at that, searching for new ways of 

renewal. The reader is introduced to the Protestant higher education by two other studies. 

One of them is about the professional training (pastor training), and the other one talks 

about the whole of Protestant higher education in Hungary based on the latest state 

accreditations. 
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The third chapter, “Religion and Pedagogy” is about the diverse Protestant learning 

methods. The religious congregation and the churches in Hungary are crucial institutions 

in the process of Gypsies becoming part of the middle class. Their cooperation in the rise 

of the Gypsy population is essential. One of the unique features of religion pedagogy is the 

practice of rites, which differentiates the methodology of religious education from that of 

other school subjects. The correlations of freedom and responsibility were already 

formed in Luther’s works, and child-centered pedagogy can also be found in Comenius’s 

writings. Both of them can be seen as the obvious contribution of Protestantism to the 

shaping of modern pedagogical thinking. 

Lastly, the studies in chapter four, “School and Efficiency”, deal with the complex question 

of whether Protestant pedagogy (religious education in general) can be detected in the 

efficiency of students. “Pedagogical added values” are not unequivocal based on various 

approaches, statistical analyses of regional and national tests and secondary processing 

but they are plausible. These results are clear enough to be referenced in further 

representative national research on the “added pedagogical value” of religious schools 

and education. 

This volume attempts to comprehensively introduce community learning and the 

Protestant identity. As it is said in one of its writings: “… a kind of Protestant identity has 

an effect on community learning even when it becomes a lot more and something else than 

church relations or affiliations. In our secularized world, the Protestant tradition means a 

unique historical awareness, social institutions, behavioral patterns and preferences, or a 

system of values or sanctions. In other words, a particular culture whose origins are in the 

past and which emerges from the depths of history. Sometimes and in some places, this 

culture dictates surprising solutions to problems.” 
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modernity 
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A Túri Alma Mater [The First Protestant School 
in Hungary] 

Bodorik Sándor3 

Absztrakt 

Az Alföld magyarságát (és az ott élő kunokat) a török hódoltság üldözte el a XVI. századtól 

kezdve. A török hódoltságot követően azonban a lakók visszatelepültek. A mezőtúri 

kálvinista iskola a folyamatosságot képviselte ebben a történetben. A II világháború és a 

kommunista hatalomátvétel után ezt az iskolát is államosították, és mezőgazdasági 

szakközépiskolát csináltak belőle. Az iskola azonban a fordulat (1989/90) után visszatért 

az egyházhoz, amely most megpróbálja ismét a mezőtúri társadalmi és kulturális közélet 

egyik központjává tenni. 

Kulcsszavak: Oktatásügy Közép- és Kelet-Európában, neveléstörténet, egyháztörténet, 

vidékfejlesztés 

Abstract 

The Great Plains in the heart of Hungary was a lively territory before the XVI century 
Osman occupation and became the ‘puszta’ after it. Calvinist recreated their community 
when they turned back from their escape. The Grammar School turned to be the centre of 
their cultural and community life. Communists after WWII nationalised the school and 
reorganised it to a vocational training place. After the political turn of 1989-90 the 
instituion wnet back to the Calvinist church. The present Calvinist community tries to put 
its school again to the centre of the community life.  

Keywords: Education in Central and Eastern Europe, history of education, history of the 

Calvinist church, rural development. 

                                                 
3 High school teacher, Mezőtúr (Hungary), Email address: bodorik@gmail.com 
 
Recommended citation format: Bodorik, S. (2018). The First Protestant School in Hungary. Hungarian Educational 
Research Journal, 7(Supplement 2), 11–26, DOI: 10.14413/HERJ/7/Supplement 2 
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„A vallás régen kéz a kézben járt az oktatással, melynek során fejlesztették a felfogáson és 

logikai képességeken túl az elme erkölcsi képességét is. A gyermekkönyvek végén mindig 

volt tanulság, boldog vagy tragikus befejezés, melyek a gyermekeknek megmutatták a 

döntések és cselekedetek szerint várható következményeket. Az emberiség 

megsegítésének szükségességét és a társadalmi hasznosság erkölcsi felelősségét 

szándékosan próbálták beplántálni a fiatalok szívébe.” (dr. Carl H. Stevens: Bocsáss meg, 

ember vagyok)4 

Történeti visszapillantás a város, az egyház és a református gimnázium múltjára 

Mielőtt leírom a Mezőtúri Református Egyház és Kollégiuma mai helyzetét és szerepét, 

fontosnak tartom, hogy mind a város, mind református gimnáziumának történetét néhány 

szóban vázoljam.  

Mezőtúr legjellemzőbb vonása, hogy mezőgazdasági város, melyre a tsz-ek megjelenéséig 

nem volt jellemző a nagybirtok. Talán nem túlzás leírni, hogy Mezőtúr az Alföld 

mostohagyermeke, amennyiben nem tartozik szervesen egyik tájegységbe sem. Nem 

viharsarki, nem tiszazugi, nem sárréti, de nem is nagykunsági város: corpus separatum. 

Ezt a különállást a szocializmus évtizedei sem tudták lakói tudatából kiűzni. 

A település a mezőgazdaságnak köszönheti, hogy a 19-20. század fordulóján a legnagyobb 

adófizető volt a megye városai közül.5 Ha pedig az itt élők számát nézzük, megelőzte a mai 

megyeszékhelyek közül Kaposvárt, Veszprémet, Zalaegerszeget, Szekszárdot. 

Salgótarjánt, Tatabányát. Fontosabb, hogy a határ nagysága tekintetében az ország 6. 

legnagyobb határú városa volt Mezőtúr a maga 41 023 hektárjával (Szeged, Debrecen, 

Hódmezővásárhely, Kecskemét, Kiskunhalas után). 1912-ben a népesség: Alsórész 6949, 

Felsőrész: 5917, Újváros: 3920, Tanya: 9049 (35%) 6 

1948-ban elérte legnagyobb lélekszámát: a 28 ezer lakosból a külterületen 12 ezer ember 

élt, a lakosság 42 %-a! Akkor volt 2200 lakott tanya, ma ennek kb. a 10 %-a. Ezzel jár 

együtt ma az is, hogy a lakónépesség nagyon elöregedett, a gyermekes családok 

igyekeznek mihamarabb elmenekülni. Jórészt idős emberek laknak tanyán, akik 

kényszerűen kint rekedtek. A 2001. évi népszámlálás szerint már csak alig 1300-an éltek 

kint, mára ez lecsökkent jóval 1000 alá. Sajnálatos módon ez még a szocializmus időszaka 

által „kívánatosnak” tartott 1500 fős tanyai népességet is alulmúlja…!7 

A rendszerváltás idejében volt az utolsó időpont, amikor a tanyavilágot még meg lehetett 

volna menteni (és nem konzerválni!). 1975-re felszámolták a klebersbergi tanyai 

iskolákat, ezzel bekényszerítették a gyerekeket a városba, aztán hamarosan lebontották 

az iskolákat, hogy véglegesítsék a pusztítást! Összegezve azt mondhatom: Mezőtúr 

                                                 
4 Carl H. Stevens: Bocsáss meg, ember vagyok. Bp. MBSZE [1986.] 40. p. illetve: 
http://messages.bibliaszol.hu/eredmenyeselet/KegyelemTeologiaja/BocsassMegEmberVagyok.pdf 
5Thirring Gusztáv: A magyar városok statisztikai évkönyve. Bp. 1912.  577. p. 
6 Thirring Gusztáv,: i. m. 66. p. 
7 Tervezési program Mezőtúr általános rendezési tervéhez. 1972. 
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romlása egyenlő tanyavilágának felszámolásával (ma a lakónépesség kb. az 1840-es évek 

eleji népességgel azonos, s mivel a népességmegtartó képesség egy komplex mutató – 

sajnos Mezőtúr jelene nem sok derűre ad okot…). Bár sokak számára az összefüggés nem 

olyan világos, de azt tudni kell: Mezőtúr szervesen együtt élt, millió szállal kapcsolódott 

össze óriási és jövedelmező határával; ez mára megszűnt. Ugyancsak korlátozott 

ismereteink lehetnek a városról, amennyiben a reformátusság jelenlétét, a múltból mába 

sugárzó hatását említetlenül hagyjuk. 

Mezőtúr a XX. század második felében iskolaváros jelleget mutatott négy nagy általános 

iskolájával, két szakközépiskolájával, két gimnáziumával, a főiskolájával – az iskolaváros 

karakter eltűnt a fiatalok számának apadásával, a főiskola felszámolásával.  Ennek 

megszűnése azért is olyan fájdalmas, hiszen ahogy utaltam is rá: a város mezőgazdasági 

jellegű, a mezőgazdasági főiskola oktatóival, képzési formáival, reményt adott arra, hogy 

átvészelve a recesszió időszakát a város ki tud törni a negatív spirálból (vagyis a 

népességcsökkenés minden területen káros hatásaiból). Sajnos országos tendenciának 

látszik, hogy a megyeszékhelyek, egyes kiemelt ipari központok, az idegenforgalmi 

vonzerővel bíró fürdőhelyek kivételével a magyar vidék sorvadásra ítéltetett. És ez nem 

mai keletű baj! Nyugodtan kijelenthetem: Trianon hatása az addig sem valami mély 

magyar önérzetet, a bergsoni élan vital-t az emberekben egyre lejjebb csavarta. Amint 

majd lentebb említem: a ma embere képtelen lenne megtenni azt, amit kemény mezőtúri 

református őseink a város kétszeri futásakor megtettek (a rácok és a törökök elől): 

otthonukat odahagyva, innen kb. 50 kilométerre elbujdosott az egész város, és a Tisza 

mellékén éveken át laktak református őseink sátrakban, szekereken, gödrökben. 

Most szenteljünk néhány gondolatot a város ősi iskolájára, a Túri Alma Materre. A „Kis 

Debrecen”-nek – ahogy hiteles források szerint Túr mezővárosát a régebbi századokban 

emlegették – a reformáció idején alapított középiskolája egyike az ország legrégibb 

iskoláinak. Nevezetes gimnáziumát előbb alapították a túri protestánsok, mint a híres 

pataki és debreceni kollégiumot, melynek később a túri iskola is partikulája lett. Az iskolát 

1530–40 között Turi Sánta Jakab és Turi Szabó Lukács szervezték meg, s első ismert 

rectora a jeles énekköltő Szegedi Kis István (1551–1553), a bécsi, krakkói, wittenbergi 

egyetem diákja8, akinek latin nyelvű munkái Genf, Basel, Zürich és London nyomdáiban 

láttak világot, s nyugaton akkoriban tankönyvként használták. A református egyház 

jelentőségét mutatja az is, hogy a reformáció kezdetén, amikor még a hit szervezeti keretei 

nem alakultak ki, Túr volt a vidék első hivatalosnak tekinthető protestáns egyházi 

szervezetének központja. Az iskola történetében a XVII. század igen súlyos és válságos 

időszak volt. Hol a törökök, hol a rácok kényszeríttették futásra a lakosságot, de ők évekig 

tartó pusztai sátorozásuk közben is gondoskodtak gyermekeik oktatásáról. Később a 

mezőtúri fiúiskola az 1700-as években túlnőtt az úgynevezett gymnasiumi oktatás 

keretén, mert tantárgyai között a latin és görög nyelveken kívül a héber nyelv, 

philosophia, és theologia is szerepelt. 1764-ben 300-nál is több fiúgyermek tanulója volt. 

Az Alma Mater 1734-ben keletkezett latin nyelvű törvényei, melyet a tanulók 1820-ig 

                                                 
8 Faragó Bálint: A mezőtúri református gimnázium kifejlődésének útjai. Mezőtúr, 1929. 4-5. p. 
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aláírtak, azt mutatják, hogy intézetünk a XVII. század folyamán rendezett viszonyok között 

élő, virágzó iskola volt, amelynek az ország távolabbi vidékeiről, Dunántúlról, Felvidékről 

és Erdélyből is voltak tanulói. 

Az abszolutizmus alatt 1850-ben kibocsátott „Organisations Entwurf” követelményeinek 

a túri iskola azonban nem tudván megfelelni, 1855-ben megszűnt, de 1858-ban – nem 

csekély áldozatok árán – újólag elkezdődött az oktatás. 1864-ben már újra hatosztályos 

1894-ben nyolcosztályos képzés folyt.9  1889-ben a régi iskola telkére új, egyemeletes 

épületet emelt a fenntartó mezőtúri református egyház a város támogatásával. Itt jegyzem 

meg, hogy a túri református gimnáziumnak nem volt főúri támogatója, azt teljes 

egészében mindig a mezőtúri lakosok tartották el, nem kis áldozatok árán. Ez időben az 

egyház igen sok intézményt épített Mezőtúron, melyek még ma is meghatározó városképi 

jelentőségűek. A gimnázium mellett a Kálvin János (Központi) fiúiskolát, az újvárosi 

templomot, majd a XX. sz. elején az internátust (ma a régi kórházépület), a tornaterem-

könyvtár-igazgatói lakás tömbjét. Ilyen leterheltség mellett nem csoda, hogy az egyház 

által szintén tervbe vett református leánynevelő intézet (ma a Teleki Blanka Gimnázium) 

felépítését átadták a városnak.  

Bár az iskolát 1948-ban államosították, de falaiba mélyen beivódott a régi protestáns 

szellemiség. Köszönhető ez az ottmaradt tanároknak, közülük volt, aki még a hatvanas 

években is itt tanított.  

Egy korabeli diák szavai jól jellemzi a gimnáziumban uralkodó légkört: „S a hitet, a 

fegyelmet, a tudást, a kemény munka szeretetét itt alapoztuk meg a Túri Alma Mater ősi 

falai között. Segített ebben a több mint 450 éves nagy múltú intézmény légköre, a 

pedagógusi elhivatottságot a szó legnemesebb értelmében képviselő kiváló tanárok egész 

sora: Papp László, Patkós János, Hőgye Sándor, Őri Zoltán, Edit néni és Olga néni, Dobos 

tanár úr és Kávási Sándor, Gombás tanár úr és Tímár Gellért, Ádám Sándor és a többiek. 

Meghatározó volt sokunk életében az a legnehezebb időkben is a hitet formáló és ébren 

tartó, erkölcsi tartást és értékrendet adó protestáns szellemiség, mely az iskola falain 

túlról is áradt. Kiss István, Szabó Dániel vallásóráin, a református nagytemplom 

gyülekezetében, a vasárnap délelőtti istentiszteleteken felhangzó töretlen, kemény 

hitvallás: »Tebenned bíztunk eleitől fogva!«”10 

Az 1991-es XXXII. sz. törvény lehetővé tette az iskolák visszaadását az egyházaknak. 

Mezőtúron a városi képviselőtestület 1992. április 23-i ülésén hozott rendelete szerint a 

mezőtúri református egyházközség visszakapta iskoláit, így a gimnáziumot is. A 

megalakult iskolaszék elnöke Perjési Sándor lelkészelnök lett, az iskola igazgatójául Árvai 

Gyulát az iskola tanárát, öregdiákot választották. 1992-ben tehát az országban az elsők 

                                                 
9 A mezőtúri ref. gimnázium értesítője az 1927-28. iskolai évről. Szerk. Borsos Károly. Mezőtúr, 1928. 18. p. 
10 Vincze Lajos: Üzenetek egykori iskolámnak. In. A túri lecke. Szerk. Szilágyi Ferenc. Mezőtúr, 1997. 193. p. 
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között kapta vissza a református egyház a Túri Alma Matert, s az iskola felvette első 

rektorának, Szegedi Kis Istvánnak a nevét.  

A visszaadás tényét Mezőtúron általános rokonszenv és várakozás kísérte. Ezt 

támasztották alá az akkoriban megjelent nyilatkozatok is: „Vajon milyen többletet tudnak 

nyújtani ezek az iskolák a tanulóknak. Perjési Sándor mezőtúri lelkipásztor a 

célkitűzésekről így tájékoztatta lapunkat: »hitoktatás (fakultatív), erkölcstan oktatása, 

történelmi múlt hiteles feltárása, család-és hazaszeretetre nevelés, tiszta emberi jellem 

formálása a Tízparancsolat szellemében«”11 

Az 1992. évi ünnepi tanévnyitót már a Belvárosi Nagytemplomban rendezték meg, igét 

hirdetett dr. Kocsis Elemér a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. A Józsué 

könyvéből vett prédikációból idézünk néhány gondolatot: „»Szent ez az iskola és szent az 

ifjúságunk jövője.« Kérem az Isten áldását minden diákra és tanítójára. Egyházunk élete 

és népünk jövője függ tőlük. Valami újnak, egészen újnak a kezdetén állunk, amikor ősi 

iskoláink rendszerét helyre kell állítani egyházunknak. Óriási feladatok előtt állanak 

iskoláink és tanáraink. Hogy egy erőszakosan megszakított életfolyamat helyreálljon, és 

hogy újra krisztusi hittel formált jellemek sokaságát neveljük a városnak, Tiszántúlnak és 

népünknek, valóban szükségünk van isteni erőre.”12 

Az 1992-es újraindulás után adta ki a gimnázium a Visszaforrt ág c. kötetet, melyben dr. 

Szilágyi Ferenc öregdiák, irodalomtörténész, a Károly Gáspár Református Egyetem akkori 

dékánja jellemzi a hitélet terén a tennivalókat: „A több mint ötödfélszázados Mezőtúri 

Református Gimnázium kiemelkedő eredményeit nemcsak korszerű, az európai 

protestáns polgári államokkal lépést tartó oktatásának köszönhette, hanem legalább ilyen 

mértékben a Biblia örök igazságain alapuló szigorú erkölcsi nevelésnek, annak, hogy 

igazgatói, tanárai még a XIX. század folyamán is református hitük elkötelezettjei; gyakran 

teológiát végzett férfiak voltak. 

Az újra református, egyházi iskolává lett mezőtúri gimnáziumnak sem csupán az oktatás 

európai szintre emelésében kell bepótolnia csaknem fél évszázad hiányait, hanem a 

Szentíráson alapuló erkölcsi nevelésben is. S több mint négy évtized tervszerű romboló 

munkája után ez a nehezebb. A nagy hagyományok éltető szellemében azonban nem 

lehetetlen. Az erkölcsi relativizmusból, a machiavellista, szemforgató, képmutató 

szócsavarásból kiábrándult közönség is szilárd, örök erkölcsi alapokra vágyik. Ezt 

bizonyítja az 1992. augusztus 30-i évnyitóra megtelt belvárosi Nagytemplom, amely 1945 

előtt is ritkán fogadott be ennyi érdeklődőt. 

Az újjáalapított iskola, élve a hagyományokkal: a reformáció emlékünnepének 

megtartásával, közös áhítatokkal, a »csendes napok« felújításával, zsoltár- és 

népdaléneklő ifjúsági versenyekkel alakítja ki azt a szellemet, amelyben a „kis Debrecen” 

iskolája, »a Berettyó-parti Athén« országos hírűvé s jelentőségűvé emelkedett, tudván, 

                                                 
11 Újraindulnak az egyházi iskolák. In. Reformátusok Lapja, 1992. május 17. 
12 Visszaforrt ág. Szerk. dr. Szilágyi Ferenc. Mezőtúr, 1996. 55. p. 
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hogy az égbe nyúló tornyú templom s a magasba törésre tanító iskola elválaszthatatlan 

egymástól.”13 

A Visszaforrt ág c. kötetben, témánkba vágóan Gyurasicsné Uherkovich Éva lelkész-

tanárnő ír az újraindulás nehézségeiről. 1992. szeptembertől indul meg a fakultatív 

hitoktatás, 1993. szeptembertől a hittan-és erkölcstanóra már kötelező, órarendbe 

iktatott része az oktatásnak, az akkor induló első osztályok számára. Hátráltatta az 

oktatást a tanterv-és tankönyvhiány. Gyurasicsné Uherkovich Éva fentebb említett 

beszámolóját így fejezi be: 

„A református szellemiség formálódása kapcsán átmeneti állapotban vagyunk. De nagy a 

reménység, hogy egyre több és több diáknak kelti fel az érdeklődését a hitélet. Erre az útra 

rávezetni tanulóinkat azonban — a mai állapotokat figyelembe véve — csak óvatosan és 

szeretettel lehet.”14 

„A 16. században készült, de ma is helytálló hitvallásunk — írja a lelkész-tanárnő —, a 

Heidelbergi Káté világosan megfogalmazza, mi az igaz hit: »Nemcsak az a bizonyos 

megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az Ő Igéjében nekünk 

kijelentett, hanem egyszersmind az a szívbeli bizalom is, melyet a Szentlélek az 

evangélium által gerjeszt benne, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is, 

bűnbocsánatot, Örök igazságot (megigazulást) és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül 

Jézus Krisztus érdeméért.« (21. kérdés) 

A »református keresztyén« megjelölés nem jelent elkülönülést másoktól, még kevésbé 

szembehelyezkedést másokkal, nem takar gőgöt sem, csupán arra utal, hogy ma is 

vállaljuk a »sola Scripturán« kívül a »solus Christus«, »sola gratia«, »sola fide« 

hitvallásokat is (egyedül Krisztus, egyedül kegyelméből, egyedül hit által), melyeket a 16. 

századi reformáció írt újra zászlajára…” 

Szintén itt szerepel a „A református keresztyén hitre való nevelés színterei” c. fejezet, 

melyben a hitoktatás nevelési lehetőségei kaptak helyet. 

„A hittanoktatás színterei fokozatosan bővültek, változatosabbá váltak. A tradíciókat 

követve, újra fogadalmat tesznek az új tanárok, ill. az első éves diákok. Szép hagyománnyá 

vált, hogy minden első osztályos tanuló egy teljes Bibliát kap ajándékba. … Az 

osztályfőnöki órák, egyéb tanítási órák (magyar, történelem, ének) ugyancsak fontos 

ismeretekkel bővíthetik a tanulók hitbeli, bibliai ismereteit.”15 Ady Endre fogalmazta meg 

ezt a kételkedve is hinni akaró, Istennek elkötelezett, az Ő nevét nem szégyellő 

modern lelkületet: Megszakadt szép imádkozásunk, Pedig valahogyan: van Isten, Nem 

nagyon törődik velünk, De betakar, ha nagyon fázunk. Imádkozzunk, hogy higyve 

                                                 
13 Uo. 156. p. 
14 Uo. 158-159. p. 
15 Uo. 71-76. p. 
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higgyünk: Van Isten, de vigyáz Magára, Van Isten s tán éppen olyas, Kilyenekben valaha 

hittünk. (Ady Endre: Menekülés az Úrhoz)16 

Az iskola története a református egyházhoz történő visszatérés után 

A Református Gimnáziumnak alapításától fogva az 1948-ban bekövetkezett államosításig 

– ha kisebb-nagyobb nehézségek közepette is – jogfolytonosan mindig a helyi református 

egyházközség volt a fenntartója. 1948-ban azonban az iskolát államosították, s mint 

állami gimnázium működött tovább, majd 1951-ben vette fel Dózsa György nevét. Az 

1964/65-ös tanévben, párhuzamosan a gimnáziumi képzéssel, szakközépiskolai képzés 

indult. A korszerű diákotthoni épületet 1975-ben vehette birtokba az iskola. A 

gimnáziumi képzést „felsőbb határozatra” fokozatosan elsorvasztották, így ez a képzési 

forma az 1973/74-es tanévre megszűnt. A tanárok lelkiismeretes munkájának 

köszönhetően szerencsére ebben az időszakban is színvonalas képzés folyt, de a humán 

műveltség iránt elkötelezett öregdiákok és a város közössége örömmel fogadta, hogy 

1992-től újra indult a gimnáziumi osztály. Ezután gyorsan követték egymást az 

események. 

Hazai és külföldi egyházi segítséggel gyarapodásnak indult a gimnázium. A 

szakközépiskolai képzés mellett megindult a speciális angol tagozatos-és a nyolcosztályos 

gimnáziumi képzés. Folyamatosan fejlesztjük a számítástechnikai tantermeket. 100 

hektár földdel kiépült a tangazdaság és a presbitérium visszavásárolta a diákotthon 

épületét. A fejlesztések és bővítések hatására ma intézményünkben több mint 500 diák 

tanul, közel ötven oktató irányításával. 

Az iskola fenntartójává tehát újra a Mezőtúri Református Egyházközség vált. Célja és 

feladata, hogy a hagyományok tisztelete és a korszerű műveltség elsajátítása útján tanulóit 

művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a 

magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik 

mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani 

és továbbadni. Református vallású tanulóit az egyház hitvalló tagjaivá, nem református 

tanulóit – vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett – saját felekezetük és a 

református egyház értékeinek megbecsülésére igyekszik nevelni. Az egyház Jézus 

Krisztus missziói parancsának engedelmeskedve folytat oktató-nevelő munkát. „…tanítva 

őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek;”(Máté 28, 20a), amint 

Mihalina László: A testté lett Ige c. könyvében írja: „tanítva, tehát nem elég hívogatni, 

megkeresztelni, hanem az Isten akaratának megismerését is elő kell segítenünk a 

személyes lelki beszélgetések, a hitoktatás és a konfirmációi felkészítés által.”17 

Az iskola külkapcsolataiban, az 1990-es években inkább volt jellemző a nyugati 

orientáció, amikor svájci (Chur) és holland (Alkmaar) protestáns gimnáziumokkal 

tartottuk a kontaktust. A 2000-es évektől egyre inkább erdélyi városok oktatási 

                                                 
16 Ady Endre összes versei II. kötet. Bp. 152. p. 
17 Mihalina László: A testté lett Ige: Jézus Krisztus. Bp. 2013. 36. p 



HERJ Hungarian Educational Research Journal, Vol 7 (2017), Supplement 2 

18 

intézményével (Nagyvárad, Arad, Kézdivásárhely) létesítettünk testvériskolai 

kapcsolatot. S ez nem csak felszínes köteléket jelentett; többször jártak nálunk az említett 

intézményekből tanár-diák küldöttségek tapasztalatcserére, de mi is minden évben 

ellátogatunk valamelyik líceumba, összekötve ezt az aradi vértanúk emlékművének 

megkoszorúzásával a nemzeti gyásznapon. 

Intézményünk 2010-ben felvette a Mezőtúri Református Kollégium nevet, s 

hagyományaihoz híven ma is tág teret biztosít a diákok, nevelők kulturális igényeinek, a 

hagyományok ápolásának. Ezek megannyi jó alkalmak a diákok önkifejezésének 

gyakorlására érettebbé válásuk érdekében. Néhány ilyen iskolai kezdeményezést 

felidézve: 1997-ben, Szegedi Kis István halálának 425. évfordulójára rendeztünk 

tudományos emlékülést. Az emlékülés szervezője dr. Kocsis Attila lelkészelnök volt. 

Nagyszerű alkalom nyílt arra, hogy neves előadók, kutatók idézzék fel a nemzet egyik 

nagyszerű reformátorának hányatott sorsát, hithű kiállását a reformátori eszmék mellett. 

Az esemény egyik meglepetése volt, hogy a krakkói Jagello egyetem elküldte számunkra 

Szegedi Kis ott fellelhető írásos nyomait. A másik kuriózum volt, hogy hosszú idő óta itt 

volt látható Szegedi Kis István kiadott könyveinek teljessége egy kiállítótérben. 

A rendezvények között szempontunkból igen jelentős az a nemzetközi konferencia, 

melyet 1998 nyarán rendezett meg az intézmény a Keresztyén Iskolák Nemzetközi 

Szövetségének (ACSI) részvételével. Ekkor szinkrontolmács segítségével angol nyelvű 

előadók beszéltek a szépszámú mezőtúri és más településekről származó résztvevőknek 

a nevelés és az evangélium kapcsolatáról. Az előadásokat kiscsoportos megbeszélések 

követték, s a szünetekben is jó alkalom kínálkozott a hallgatóság tagjai közti 

eszmecserére. Első kézből hallhattak magyar nevelők olyan témákról olyan előadásokat, 

melyek elütnek ugyan a mi hagyományos egyház-és iskolafelfogásunktól, viszont 

éppolyan élők és biblikusak. 

Ugyancsak a reveláció erejével hatott az érdeklődőkre Asztalos Zoltán hajdúszoboszlói 

lelkész nagytemplomi evangelizációs hete és Sipos Árpád kisújszállási lelkész 

evangelizációja, majd az azt követő előadás melyet a tantestület tagjainak tartott a 

könyvtárban. 

1999-2000. évben a Túri Esték címmel, neves előadók részvételével előadássorozatot 

szerveztünk diákoknak, dolgozóknak, városi érdeklődőknek. Ennek keretében itt járt 

Hegedűs Lóránt, Jelenits István, Jókai Anna, Dévai Nagy Kamilla. A legutóbbi időkben 

pedig megfordult nálunk a diákoknak előadást tartva Zacher Gábor (drogokról), Levente 

Péter – Döbrentei Ildikó (a család fontosságáról, házastársi hűségről), Bagdy Emőke 

(párkapcsolatokról), a Gryllus-testvérek. 

A gimnázium mindenkor igyekezett az irodalmat szerető tanulóknak lehetőséget 

biztosítani alkotásaik közlésére. Az egyik ilyen fórum a „Szárnypróba” c. válogatás, 

melyben nyomtatásban is láthatták verseiket, novelláikat. Néhányan közülük az érettségi 



HERJ Hungarian Educational Research Journal, Vol 7 (2017), Supplement 2 

19 

után is publikáltak, mint Murinkó Lívia, Vida Gábor, vagy Csider István Zoltán. A 

tanulmányírók közül kiemelendő Slíz Mariann és dr. Papp István kötetei. 

A gimnázium történetének ötkötetes sorozata is ebben az időszakban jelent meg. 

Szerkesztője és írója Szilágyi Ferenc öregdiák volt. A sorozat kötetei, melyekben a 

legkorábbi időktől a megjelenésig feltárták a gimnázium egy-egy területének eseményeit, 

felidézték a diákok emlékezései kapcsán az itt töltött éveket: 

- Visszaforrt ág (1996) 
- Önképző kör – remekírókkal (1996) 
- A túri lecke (1997) 
- A visszaforrt ág kivirágzik (szerk. Bodorik Sándor, 2000) 
- Ép testben ép lélek. Testgyakorlat és sportélet a Mezőtúri Református 

Gimnáziumban a XIX. és a XX. században (2003) 

Itt jegyezzük meg, hogy a Kollégium (gimnázium és általános iskolája) történetével 

foglalkozó publikációk sora még folytatható lenne, most a három legjelentősebbeket 

említjük csak. Egyik Gombás István: A mezőtúri református gimnázium főgimnáziummá 

szervezése. A másik: Tolnay Gábor: Varga Lajos összegyűjtött írásai (mindkét szerző a 

gimnázium volt tanára, Varga Lajos szintén, tanár és kollégiumigazgató volt). Harmadik: 

Bodorikné Aszódi Ágnes: A mezőtúri református általános iskola és diákotthon jubileumi 

évkönyve, 1898-1998. E kiadványok bizonyítják, hogy az iskola tág teret adott mindenkor 

az öregdiákok, tanárok írásainak közlésére (pl. gondoljunk régebben Boross István 

könyveire, vagy Szép Ernőre, Tamkó Sirató Károlyra, kiknek először itt, gimnazista 

korukban jelentek meg versesköteteik), elősegítve ezzel a helytörténeti kutatást 

(utóbbira Fózer Vendel öregdiákunk könyve – „Diákéveink és érettségi találkozóink 

emlékei” - az ékes bizonyíték. Ebben a város történetét feldolgozó rész tartalmaz eddig 

előttünk ismeretlen és nagyon fontos tényeket).  

Talán most itt az ideje és helye annak, hogy kiemeljük annak fontosságát, hogy a 

Kollégium milyen előszeretettel foglalkozik öregdiákjaival, szeretettel várja őket 

mindenkor. Ez annál is fontosabb lehet manapság, mivel kétségkívül bizonyos 

érdekérvényesítési lehetőséget jelent az intézménynek – olyan öregdiákokat tudva maga 

mögött, mint dr. Latorcai Jánost, a parlament alelnökét, egyszersmind a Kollégium 

Igazgatótanácsának az elnökét, vagy Turi-Kovács Béla parlamenti képviselőt, volt 

környezetvédelmi minisztert. S lehetne folytatni még a sort, Mezey Barna (az ELTE 

rektora, Illy László nyelvész, Kovács Sándor Iván irodalomtudós, Dobozy Attila, Lapis 

Károly akadémikusok, Kovács József a paksi atomerőmű volt vezérigazgatója, stb.). 

Mondhatnánk azt, hogy ők egy korábbi időszak reprezentánsai, ám ne feledjük: a ma 

végzettek és az itt tanulók folyamatosan látják maguk előtt, hogy alma materük szívesen 

visszavárja őket.   

Az itt tanulók idejük nagy részét az internátusban töltik. A Kollégium internátusának 

vezetője, Gulyás László, aki mély evangéliumi hitével tud hatni tanítványaira. A 

kollégiumban a közösségi nevelés legfőbb színterei a csoportfoglalkozások, ifjúsági 
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Bibliaórák, kollégiumi istentiszteletek, a lelkigondozás. Ő az, aki a sportdélutánok és 

versenyek megszervezésén túl, aktív hegymászó múltját felhasználva (volt 6000 méteres 

csúcson Himalájában és megmászta a Mont Blanc csúcsát) vezeti a diákokat egyszer a 

Fogarasi havasokba, máskor teljesítménytúrákra, vagy éppen egyéb nemes célok 

érdekében szervezett futóversenyekre.  

A Kollégium igyekszik, hogy múltjának emlékeit tárgyiasult formában is megörökítse. Így 

a főlépcsőházban, vagy a gimnázium főbejáratának falánál emléktáblákat helyeztünk el itt 

tanító tanárok, szép pályát befutott diákok méltatására.  

Megjegyzendő, hogy a főlépcsőházban az első fekete márványtábla az első világháborúban 

hősi halott tanárainkra, diákjainkra emlékezik 1914-1918 Pro Patria címmel, melyen a 

Félegyházy Gyula rajztanár tervezte táblán 64 diák és két tanár, hősi halottaink nevei 

vannak feljegyezve. Ezeken kívül a lépcsőházat és a homlokzatot Kolosváry Aladár-, 

Erdélyi József-, Tamkó Sirató Károly-, Szép Ernő-, Benkő Gyula-, Csenki Imre-, Őri Zoltán-

, dr. Mezey Sándor-relief dísziti. Az udvarban Trianon-emlékhelyet, díszkutat (Veres 

Miklós szobrászművész, öregdiák alkotása), Szegedi Kis István bronz szoborportrét 

avattunk. Ezen műalkotások avatásán részt vettek a tanárok és a diákok, s ezzel is az egy 

közösséghez való tartozást erősítettük bennük. Volt, amikor (Erdélyi Józsefről Medvigy 

Endre) az avatáson túl tudományos előadás keretében bővíthették a tanulók ismereteiket. 

A hagyományok ápolásának egyik fontos eseménye volt 2003. október 31., amikor 

Református Egyház-és Iskolatörténeti Emlékszobát avattunk, ahol bemutatjuk a 

református egyház mezőtúri történetét, megemlékezünk kiváló szolgálóiról; az 

érdeklődők elé tárjuk a mezőtúri oktatás néhány rekvizítumát, kiállítjuk a régi 

tankönyveket stb. Minden tanév szeptemberében a bejövő osztályok diákjai 

megismerkedhetnek az itt bemutatott múlttal, s egyúttal meglátogatják a gimnázium ősi 

könyvtárát is. Itt kézbe vehetnek XVI. században kiadott könyveket, vagy éppen a Nyugat 

bekötött évfolyamait, olvashatják a legrégebben kiadott mezőtúri sajtótermékeket. Ez az 

a könyvtár, ahol Móricz Zsigmond is járt, s Mezőtúrról szóló regényének, az Uri murinak 

nem egy történetét itt megtalálta. A könyvtár – melynek nagysága eléri egy kisebb városi 

könyvtár méretét - gyűjtőkörében kiemelt fontosságú a protestantizmus edíciói mellett a 

pedagógiai irodalom és az értékálló magyar és világirodalmi művek beszerzése, 

rendelkezik helyismereti és természetvédelmi könyvek különgyűjteményével, 

audiovizuális állománnyal. A könyvtár állománya meghaladja az 50000 kötetet. A 

könyvtárról szólva megemlíthetjük az állandó nyitva tartással rendelkező könyvtár 

látogatását, a diákoknak és tanároknak szervezett rendszeres színházlátogatásokat, a 

gimnáziumban az évek folyamán megjelent „helyi sajtótermékeket”, pl. Szegedi Paprika, 

Refirka címmel, ezeket önállóan a tanulók írták-szerkesztették. 

A diákok médiaszerepléséhez tartozik a mezőtúri református televízió létrejötte, mely 

eddig az ország egyetlen hivatalos médiaengedéllyel rendelkező református városi adója. 

E csatorna egy a három túri kábeltévé közül, adása folyamatos, s a gimnáziumról rengeteg 
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tudósítást közöl. 2013 óta közel 500 műsora került fel a youtube videó-megosztójára, s 

látogatottsága meghaladta a 120 ezret. 

Borzi Lajos szerkesztő-operatőr kezei alatt diákriporterek készítenek műsorokat, állandó 

operatőrként is besegítenek. Volt olyan diák, aki ennek hatására választotta 

továbbtanulási irányát. De nem csak a helyi médiában folyamatos a megjelenése a 

Kollégiumnak. A Reformátusok Lapjában, a helyi megyei lapban havonta akár több cikk is 

beszámol az itt történtekről.  

A mezőtúri Erőd klubban havi rendszerességgel a tanulók irodalmi-zenés délutánokat, 

felolvasásokat tartanak társaik és a városi érdeklődők épülésére. A Magyar Kultúra Napja 

alkalmából a gimnáziumi Ókönyvtárban kiállításokat szoktunk rendezni, ahol a diákok 

otthonról hozott, a magyar hétköznapok viseleteit, eszközeit, háztartási tárgyait mutatják 

be. A tanulók karitatív tevékenységéhez tartozik, hogy kötelező közösségi szolgálataikat 

a Szendi Pál Református Idősek Otthonában töltik ki. Emellett gyűjtenek rendszeresen 

szegény sorsú gyerekek javára; több alkalommal vittek már könyveket, adományokat a 

csángóföldi Frumozára, ez utóbbi település javára adott jótékonysági koncertet a 

Republik együttes az iskola udvarán 2010. április 21-én. 

A Kollégium két iskolájának (gimnázium és általános) jelentősebb közös eseményeit a 

mezőtúri Belvárosi Nagytemplomban rendezik. Az évnyitók, évzárók, ballagások mellett 

a nemzeti ünnepeinkre történő emlékezésekre is a templom ad otthont. Ezeken kivétel 

nélkül alkalomhoz illő műsorokat adnak a diákok, már az általános iskola első osztályától 

kezdve a 12. osztályokig bezáróan. Ezen ünnepélyeknek ad sokszor felemelő keretet a 

diákénekkar szolgálata Seres Attiláné karnagy vezényletével, a csodálatos hangú Biró 

Szabina énekével. A tanulók és a tanárok közös énekkara 2014. július 16-án a magyar 

Omega és a német Scorpions együttes kísérőjeként hatalmas közönség előtt lépett fel a 

budapesti Hősök terén tartott koncerten.  

A Kollégiumban, tanítási időben minden nap, az egyik szünetben a beosztott osztályok 

számára áhítatot tart egy-egy lelkész. Hagyomány, hogy félévente tartunk Csendes Napot 

(ősszel, a Reformáció Napján, illetve tavasszal áldozócsütörtökön.). Ezeken elmélyíthetik 

hitüket a tanulók. Közös, csoportos részvétellel előadásokat, koncerteket hallgatnak meg 

a református egyház lelkészeitől. Az évek során rengeteg előadó járt nálunk, a legutóbb 

Takaró Károly tábori püspök, előtte a Talentum együttes, stb. 

1996-ban és 1998-ban otthont adtunk a magyarországi felekezeti középiskolák I. és II. 

ökumenikus találkozójának. 2013. július 23-27 között kilencszáz önkéntes, 

háromszázötven program, negyvenegy munkacsoport és kétéves szervezés munkája 

nyomán „Csillagpont” néven Mezőtúron tartották a kétévente rendezendő református 

ifjúsági találkozót. Ennek motorjai a mezőtúri gyülekezet és lelkészei, illetve a Kollégium 

tanárai-diákjai voltak. 2014-ben a 19. Kárpát-medencei Református Középiskolák 

találkozóját – melyre csaknem 50 középiskola küldött delegációt, Mezőtúr rendezte meg. 



HERJ Hungarian Educational Research Journal, Vol 7 (2017), Supplement 2 

22 

Az összejövetel célja az volt, hogy a lelkiség, a közösség megélése mellett 

megismerkedjenek egymással a tanárok és a középiskolák.18 

A különböző versenyek és vetélkedők rendezése is fontos helyet foglal el a tanulók 

motivációs készségének fejlesztésében, így a Márai Sándor Irodalmi Vetélkedő, az 

Ábrahám Örzse Angol Nyelvi Verseny, vagy a Benkő Gyula Komplex Vetélkedő, mely a 

természettudományok ismereteit kéri számon. S ugyanezt a vonalat erősíti a Kaán Károly 

Országos Természet-és Környezetismereti Verseny, mely az idén már 23. alkalommal 

gyűjti össze környezetvédelmi témában a tanulókat.  

Külön bekezdést érdemelnek a különböző sportágak versenyei, viadalai, annál is inkább, 

mert a gimnázium nem egy olimpikont is kinevelt a tanulói közül, így Sántha Lajost, Uzsoki 

Jánost, vagy az olimpiai bajnok Papp Bertalan kardvívót.  A sport annál is inkább otthon 

van az intézményben, mert a meglévő, kisebb alapterületű csarnok mellé 2003-ban egy 

nemzetközi méretű küzdőtérrel és lelátóval rendelkező sportcsarnokot és a hozzá tartozó 

tanügyi épületet avattak a meghívott vendégek, öregdiákok. 2012-ben elkészült a 

rekortan futópálya az udvaron, a régi sportcsarnokot 2013-ban újították fel. Jelenleg 

folyik az iskola területén egy tanuszoda építése. Az edzőképző osztályokat az érettségizett 

tanulók számára indítjuk, eddig labdarúgás, kosárlabda és kézilabda csapatsportágakban 

indult oktatás.  Országos református sportversenyeket rendezünk atlétika és úszás 

sportágakban (Széchy Tamásról, az „úszópápáról elnevezve, aki itt érettségizett). Az 

utóbbi évek legnagyobb sportsikere kétségkívül a 2011. évi Diákolimpia volt, ahol a lány 

kosárlabda csapat országos első, a fiú csapat 5. helyezést ért el! A tanulók tehát értékelik 

és meghálálják, hogy kiváló körülmények között sportolhatnak. További elismerést tud 

nyújtani a kiválóan teljesítő tanulóknak a Pályi István (olimpikonok testnevelő tanára 

volt) Alapítvány évenként kiosztott díja az iskola legjobb sportolója számára.  

Alapítványaink közül megemlíthetjük még a Dávid Sándor-és a Leslie Gonda, a „Volt 

tanítványok a diákokért” Alapítványokat. melyek révén jelentős jutalomban 

részesülhetnek a diákok a kuratóriumok döntése alapján. 

Kimagasló teljesítménye elismeréseként a gimnázium 2000-ben elnyerte a Jász-Nagykun-

Szolnok megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai Díját. Az intézmény főigazgatója, Árvai 

Gyula 2002-ben megkapta a legmagasabb pedagógiai elismerést, az Eötvös-díjat; 2014 

tavaszán Mihalina László lelkész-főigazgató a Magyar Köztársaság Érdemkeresztjét; 

ugyanez év őszén a Kollégium és könyvtára elnyerte a történelmi emlékhely címet. „A 

Nemzeti Örökség Intézet a Kollégium épülete előtt állíttatta fel a történelmi emlékhelyet 

jelképező sztélét, melyet hálaadó istentiszteleten lepleztek le október 17-én.”19 

Református elkötelezettsége miatt Túr városát méltán nevezték „Kis Debrecen”-nek, de a 

„Berettyóparti Athén” nevet elsősorban a református gimnázium humán irányultsága 

miatt kapta. Kisugárzása végig meghatározó volt Mezőtúr és Kelet-Magyarország 

                                                 
18 Képes Kálvin Kalendárium 2015. 128. p. 
19 Reformátusok Lapja, 2014. november 2. 
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történelmében. Az évszázadok folyamán Mezőtúrnak és térségének nemcsak oktatási-

nevelési értékeit gazdagították a tanárok és az itt tanuló diákok, hanem a város 

közéletében, kulturális-, tudományos- és sportéletében is meghatározó erővel bírtak. 

Vizsgált időszakunk egyházi lelkészelnökei: id. Achs Károly, Perjési Sándor, dr. Kocsis 

Attila, Beszterczey András, Mihalina László Mihály.   

A gimnázium/Kollégium vezetői 1992 óta: Árvai Gyula, Tóth János, Vargáné Gyülvészi 

Piroska, 2007 óta Mihalina László Mihály lelkész főigazgató, a 2014/2015-ös tanévtől 

kezdve Vasas István az intézmény vezetője. 

A Kollégiumban folyó munkát jól foglalja össze a megyei lapban közölt cikk: „… Máig 

érvényes, alapvető tézis, hogy a tanulóikat az alapvető értékek közvetítésével kívánják 

nevelni az élet tiszteletére, a természet szeretetére, az emberi munka, a kultúra 

megbecsülésére, Krisztus követésére.” Mely cikkben Vasas István így folytatta: „Mivel 

tisztában vagyunk vele, hogy az általános képzés nem minden esetben elegendő a 

boldoguláshoz, olyan versenyképes szakmákat is oktatunk – rendészeti pályára előkészítő 

szakközépiskolai képzés, informatikai rendszergazda, mezőgazdasági gépésztechnikus 

képzés folyik -, melyeknek valóban lehet jövőjük.”20 

Nahalka István oktatáskutató 2013-ban összeállított a magyar középiskolákról egy 

rangsort, amely nem a szimpla eredményeket méri, hanem az iskolák tényleges 

erőfeszítéseinek sikerét. Azt, hogy melyik iskola tud a legtöbbet fejleszteni diákjai 

teljesítményén. A pedagógiai hozzáadott érték számítása alapján felállított országos 

középiskolai listán a Mezőtúri Református Kollégium hazánkban a 3. helyet foglalta el.  

Az indoklás szerint: „Ezen mutatók alapján ezek a gimnáziumok jobbak abban, hogy a 

hozzájuk kerülő vegyes teljesítményű és adott esetben rosszabb családi hátterű 

gyerekeket fejlesszék, teljesítményüket közelítsék az országos átlaghoz, […] Ezek az 

eredmények az iskolákban folyó pedagógiai munka valódi eredményét mutatják. A 

hozzáadott érték ugyanis az, amit a tanárok és az iskola tesz hozzá ahhoz, ami a diákokban 

már eleve megvan. Ez az „eleve megvan” egyes iskolákban nagyon sok, másokban nagyon 

kevés, magyarázta Nahalka István.”21 

Záró gondolatként egy általam igen nagyra becsült régi tanárt, dr. Boross Istvánt idézem 

iskolánk hivatásáról, melyet 1930-ban vetett papírra, az intézmény négyszáz éves 

évfordulójára: 

„… a túri iskola nagy múltú tradícióihoz híven mindig a kálvinista puritánságnak, 

demokratikus szabadelvűségnek személyválogatást, megalkuvást soha nem ismerő 

egyenességnek volt az oktató-nevelő intézete, amely büszkén tekinthet hátrafelé. Nincs 

múltjában egyetlen homályos pont, amely miatt szégyenkeznie kellene, szigorú, de 

igazságos mértékkel mért az elbírálások alkalmával, a felekezeti elfogultságot nem 

                                                 
20 Új Néplap. 2015. január 28. 
21 http://index.hu/belfold/2015/12/07/a_kozepiskolak_rangsora_maskepp_nahalka_istvan_pedagogiai_hozzaadott_er
tek/ 

http://index.hu/belfold/2015/12/07/a_kozepiskolak_rangsora_-_maskepp_nahalka_istvan_pedagogiai_hozzaadott_ertek/
http://index.hu/belfold/2015/12/07/a_kozepiskolak_rangsora_-_maskepp_nahalka_istvan_pedagogiai_hozzaadott_ertek/
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ismerte és nem ismeri ma sem. Nagy múltjának fénye teszi elviselhetővé a jelenlét 

nehézségeit s teszi biztatóvá a jövendőjét is: a legjogosabb reménykedéssel tekinthet a 

megkezdett új évszázad elé. 

Alma Materünk egyidős a magyar protestantizmussal, élni is fog mindaddig s áldott 

tevékenységet kifejteni, amíg a kálvinizmus hivatását be tudja tölteni »ifjú szívekben s 

mindig tovább«, mert élete millió gyökerű.”22 

Melléklet 

Ábra 1. Szegedi Kis István és a Belvárosi Nagytemplom. Rajzolta Szőnyi Gyula öregdiák 

 

A tanári fogadalom szövege (1992-től) 

Én ……… a Szentháromság egy örök és igaz Isten színe előtt fogadom, hogy a mezőtúri 

Szegedi Kis István Református Középiskola hű tanára, a reám bízott fiatalok őrizője és 

gyámola leszek. A munkámat mindenkor lelkiismeretesen végzem, a kor kívánalmainak 

megfelelően képezem magamat. Életemet tanári hivatásomnak és az Anyaszentegyház 

szolgálatának szentelem. Minden erőmmel azon leszek, hogy tanítványaim 

megismerhessék megváltó Urunkat, egyházunkat és magyar nemzetünknek hasznos és 

odaadó tagjai legyenek. Isten engem úgy segéljen!  

                                                 
22 Gimnáziumi Értesítő, 1930/1931. 14. p. 
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A diákfogadalom szövege (1992-től) 

 Én ……… a Szentháromság egy örök és igaz Isten színe előtt fogadom, hogy a 

mezőtúri Szegedi Kis István Református Középiskola diákjához méltó módon élek, 

életemet Istennek, hazának, tudománynak szentelem. Szüleimet, tanáraimat tisztelem, 

diáktársaim iránt testvéri szeretettel viseltetem. Az iskola hagyományait ápolom, 

törvényeit megtartom. Kérem Istent, hogy életem egyházam és magyar nemzetem 

hasznára, dicsőségére szolgáljon. Isten engem úgy segéljen! 

Szép Ernő: Az öregdiákokhoz 

Öregdiákok, túri diákok, 
Nektek messziről egyet kiáltok. 
Szívem trombitál messziről néktek: 
Túr városát el ne felejtsétek! 
Túr városának vén fehér tornyát, 
Azt az egyszerű szép magyar formát, 
Harangozása hármas szózatját, 
Ha szólongatja a mennyek atyját. 
Templom mellé ugye oda láttok: 
Ott a ti nagy latin palotátok, 
Hová álomban még visszajártok 
Öregdiákok, túri diákok. 
Jó vón újra a padba ülni 
Bánattól gondtól elmenekülni,  
Fáradt lelkünkben friss lelket lelni 
Túri tanítást szívesen nyelni. 
A túri leckét, öregdiákok, 
- Nem a latint kit nap-nap bevágtok  
Azt, amit adtak s fel se kérdezték: 
Azt a szépséges szép magyar leckét: 
Testvért védeni, hazát szolgálni, 
Hitet, hűséget, harcokat állni: 
A nemes virtust itt tanultátok 
Túri diákok, öregdiákok 
Nem ennyi bajjal, nem ennyi évvel, 
Ha zsenge szívvel, fiúi hévvel 
Úgy imádjátok, amit imádtok 
Öregdiákok, túri diákok. 
Két életünk van itt a világon: 
Egyik az élet, másik az álom. 
Egyik tövist ád, másik virágot, 
Ugye tudjátok, öregdiákok. 
Berettyó-parton tavaszi füzek 
Ifjú eszmények örökké szüzek 
Susogó fűzfák amit meséltek… 
Túri diákok ne felejtsétek. 
Öregdiákok ne felejtsétek, 
Az ifjúságot el ne ejtsétek, 
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Ifjak maradtok Túrra ha jártok 
Testvéreim, jó öregdiákok! 
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Absztrakt 

A dolgozat célja egy összetett szervezetpszichológiai feladat megoldása, azaz annak 
bemutatása, hogy hogyan alakul újjá egy egykori intézményi szervezet. A dolgozat 
bemutatja a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Dóczy Gedeon 
Tagintézményének kialakulását. A szerző a szervezetépítéssel kapcsolatos fogalmak 
tisztázása után részletesen foglalkozik azokkal a tényezőkkel, melyek lehetővé tették a 
„Dóczy” újraindítását, majd leírja a megtett konkrét lépéseket. 
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Abstract 

The aim of this paper is to describe the solution of a complex organization-psychological 
task and to show how a one-time organization has been reorganised. This paper shows 
the evolution of the secondary grammar school named then Gedeon Dóczy Joint 
Institution of the Secondary Grammar School of the Debrecen Reformed College. After the 
notions concerning organization development have been clarified, the author deals in 
detail with the agents having made the new start of „Dóczy” possible, then she 
demonstrates the specific steps taken. 

Keywords: organizational development, church school, organizational goals, clientele, 

external environment, internal environment 
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Introduction 

Before 1952 „the majority of the school system consisted of denominational schools” [in 

Hungary], as it can be read in The History of Education by Pukánszky (1996). Thus, also 

the Reformed Church of Hungary used to dispose of an expanded school network. 

Especially the colleges in Debrecen, Sárospatak, Pápa were renowned because of their 

significant traditions. They provided namely education for the lower social layers and 

supported social elevation. They took the responsibility of teaching and sponsoring poor 

but talented children. Thus, the possibility arose for these pupils to become teachers, 

jurists or pastors. From among these students emerged the Reformed intelligentsia. 

However, in 1952 all Reformed schools but the Reformed College of Debrecen became 

nationalised. As a consequence, an educational system was eliminated, which provided 

famous scientists, statesmen, writers and poets for the society throughout centuries. 

Further on, they also educated “everyday people” who became very useful members of 

the society because they worked hard, led a puritan life, considered themselves God’s 

servants and were devoted patriots. Choisy, a teacher of the college in Geneva that was 

founded by John Calvin, made a similar statement on Calvinist education: “The Calvinist 

education has given the world true people with firm belief, strong will, pure character, 

which yield to the sovereign authority of the living God …” (Dékány,1987, Márkus 2009). 

Hence there are antecedents; there are traditions which provided a basis to build on. 

However, the world has changed a lot since that time, also the social environment has 

changed and a lot of things have to be rethought. 

Over the past decades a value crisis developed in our society. People have become 

manipulatable, demands arise in them which need to be satisfied. Values which give 

meaning and fullness to human existence like family, patriotism, and successful work 

performed with zest, healthy life style, and thorough knowledge in local and world affairs, 

friendship, reading, erudition, knowledge in cultural life etc. do not count any longer. 

What counts are property, money, the size and number of cars in the family, quality 

clothes etc. The ratio of deviancies has increased, i.e., where there is inconsideration 

instead of love the number of alcoholics, drug abusers and criminals increases. A Roman 

Catholic abbot writes: “We live in such an odd world where the principle of utility 

determines the people’s acts, i.e., those are valuable that can make money and property 

as soon as possible. In this world it is not the sensible human life that is valuable but the 

utilitarian life which is equal to productive life. Man seems to be nothing else but a 

productive subject. That is why the value of retired people, who have bravely stood their 

post, is decreasing namely they are not considered useful as they are not productive any 

more. 

Similarly, it has become common knowledge that children are not valuable either as they 

are not productive as yet” (Korzenszky, 1998). Church schools represent a different 

standpoint.  
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There have also been changes in public education. Between 1993 and 2000 reforms took 

place in public education. These reform procedures started in the European Union in 

1963and were completed 20 years later.24 The structure of the educational system in 

Hungary used to be inflexible, centralized because education was directed under political 

control (Baráth, 2001). However, the effect exerted by macro—and micro environmental 

factors induced changes also in the Hungarian public education. In the heat of professional 

discussions public education took a new path and a new concept of education evolved 

namely the school system had to be decentralized and made adequate to react to 

environmental changes more flexibly and to meet clients’ requirements. It was an explicit 

political intention to reduce chance-inequality, to provide tutorial, educational and social 

support to pupils at a disadvantage, to strengthen methodological culture and the level of 

education, to promote the system of dormitories. These changes influence the 

organizational, structural changes as well as the contents of public education. 

In this sense school financing bodies were strengthened, the freedom of founding schools 

was enhanced, though conditions were put down and guarantee was required. Thus, 

besides the 8-grade primary and 4-grade secondary schools, which were characteristic of 

the period of communism, four and six-grade primary and eight- and six-grade secondary 

schools appeared. According to the order of the Public Education Act in 1993, these 

schools have raison d’etre where the year 8 pupils can pursue their studies in year 9 of a 

4-year department of these secondary schools. 

In 1989 a political change took place in Hungary which allowed the historical churches, 

thus, also the Reformed Church in Hungary, to reclaim their former properties provided 

that they would maintain their original function. Another possibility was that the 

churches could relinquish their property and receive compensation for them. The 

Transtibiscan Reformed Church District used both possibilities. On the one hand, it 

reclaimed the building of the Gedeon Dóczy Secondary Grammar School of the Young 

Ladies’ School that accommodated that time the Teacher Training Secondary Grammar 

School of the Lajos Kossuth University of Arts and Sciences. On the other hand, it applied 

for compensation for the building of the Young Ladies’ Upper School. Thus, the possibility 

of the foundation of a new school was created. Before describing the procedure of 

developing the Gedeon Dóczy Joint-Institution of the Secondary Grammar School of the 

Reformed College of Debrecen some important notions have to be elucidated.  

                                                 
24 The reforms started in the EU when in 1963 the vocational training guidelines were established. In 1989 the national 
statutes for the broad objectives replaced the previous detailed laws, further on, the national basic curriculum put down 
the minimum requirements. One of the trends in the contents of education was the appearance of core curriculums. 
Another trend was that in the last two years of school age the possibility of elective subjects in connection with career 
orientation was offered (Brassói, 2000). 
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Notions 

Organisation 

According to Barnard’s definition “The organisation is a rational coordination of several 

persons to accomplish some common, expressed intention or aim on the basis of sharing 

work and the scopes of activity, the hierarchy of authority and responsibility”25 (in Schein, 

1978, p.18). In the beginning, the organisation was considered static; researchers thought 

that only activities had to be coordinated. On the part of the organisation it is enough to 

describe the activity that is necessary to be performed to achieve the aim. It was assumed 

that the existence of the organisation was independent of the individuals. In the course of 

research the notion of the organisation had changed a lot until the organisation as an open 

system concept developed. 

The organisation is an open system which is in continuous interaction with its 

environment. The organisation itself consists of several sub-systems which in turn are in 

interaction with each other. As they depend on each other, a change in a sub-system will 

influence the behaviour of other sub-systems, too. The environment can make various 

requirements and exert coercive effects on the organisation (Schein, 1978). 

This definition relates to schools, too, e.g., what kind of school—primary, secondary, or 

vocational school—has to be founded in a certain settlement it depends on the circle of 

reference, the economic potential of the area, the demands of the clients, the expectations 

of the controlling authority, i.e., on the external environment, however, it depends also on 

the internal environment like spiritual basis, pupil composition, building, infrastructure 

(Tóth, 1996; Benedek 1995). I would also add teacher composition and commitment of 

teachers. 

Organisational goals 

Guiot describes organizational goals in his book Organisations and Their Behaviour as it 

follows: official goals, operative goals and multiple goals. Seemingly it is easy to determine 

the goal of an organization as its name usually suggests it or we can read about it in official 

publications or in the mission statement. “[…] an organization can be looked upon as an 

institution having been established to achieve the organization’s desired ends” (Guiot, 

1984). However, this is not in accordance with the facts. Official goals communicate the 

general purposes of an organization and they do not provide any information on the 

details of these goals and on their accomplishment. On the other hand, as official goals are 

general statements they provide certain freedom for the pursuance of totally different 

agencies and for the members of the organization to harmonize their standpoints. 

The next group of organizational goals is that of operative goals that indicate how to 

achieve goals, they describe the steps the organization has to take to achieve its purpose. 

                                                 
25 All translations are mine. 
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These goals are objectives that “represent relevant, attainable, measurable and time-

limited ends to be achieved” (Kirst-Ashman, 2008). These are the tools by means of which 

the official goals will be accomplished. According to Perrow the operative goals can be 

divided into three groups, i.e., output goals, system goals and product characteristic-goals 

(Perrow, 1994). In addition, there are unofficial real goals, which arise from the interest 

of a group. These can contradict to official goals. 

Goals are hierarchic; the accomplishment of a goal may become a tool to achieve another 

goal. Each goal is accompanied by certain activities. The further the official goal, that is 

general and does not specify any concrete measures to be taken, is moving away, the more 

concrete the goals will be and the more defined the goal-related activities will become. 

After the notions concerning organization development have been clarified, I would like 

to describe how the Gedeon Dóczy Joint Institution came into being as a result of the 

organization development operated by the Secondary Grammar School of the Reformed 

College of Debrecen. 

The organizational development of the Gedeon Dóczy Joint Institution 

According to István Benedek (1999) changes can be elicited under the following 

conditions: 

- “recognition of organizational readiness for change (both internally and 
externally) 

-  active participation of the leading board in the innovating activity, 
- new ideas, methods and solutions to combat problems, 
- exploring and experimenting new solutions, 
- willingness to taking risk, 
- strengthening and improving former results 
- continual analysis of the results of quality assurance.” 

In the course of organization development of the 6-grade department all but one 

condition were accomplished as quality assurance was not introduced as yet. The leading 

board of the school recognized the internal and external changes which made innovation 

possible. Both the leading board of the school and the teachers who were interested in 

innovation participated in the elaboration of organization development. Also the 

Transtibiscan Reformed Church District (RChD) that finances the school made the 

necessary steps and did everything in its power. The ratio of the driving forces like 

external challenges, educational policy of the RChD, financial priorities, a staff that is 

willing to trust a change process was much higher than that of restraining forces, like 

philistine self-interest, employees may resist changes because their work routine seems 

to be threatened (Benedek, 1995).  
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Clientele 

In the case of church schools there are two types of clients: the church and the parents. 

Their expectations influence the setting of organizational goals. Why is it important for 

the Reformed Church in Hungary to have schools? 

The church has always seen both preaching and teaching as its tasks: “Go therefore and 

make disciples of people of all the nations” (Bible, 1991, Mt 28:19). The church all over 

the world as an institution that finances schools wants to have pupils educated in the 

Christian faith, showing “the depth of existing social concern” and “internal strategies” of 

social activism (Szabó, 2003, p. 147). Besides offering a good academic education, 

teachers, whose values are based on Christian ethics, are expected to genuinely care about 

their pupils and pay them individual attention. The church also expects the pupils to be 

taught commitment to social justice and community service. Calvin calls the school “the 

vegetable garden” of the church, i.e., Christian ethical education and teaching of pupils 

must be based upon the Gospel (Márk, 1907). 

The parents expect church schools to offer the pupils something that is not available in 

public schools. First of all they expect them to offer Christian education and transmit 

Christian ethos, facilitate the pupils’ spiritual, physical, intellectual, emotional and social 

development and offer a good level of academic education. 

Parents consider Christian schools safer than public schools as drug and alcohol use are 

far less to occur. In these schools verbal insults are not tolerated, thus, the pupils can be 

educated in a safer spiritual and emotional environment. They expect the Christian 

environment to be supportive. 

Parents want to educate their children at church schools hoping that they will not only 

gain academic knowledge but will also be transmitted values which help them know their 

way around and feel at home in the world so that they will not chop and change as the 

wind blows. This goal contradicts to the concept of today’s society that is carpe diem. 

Creation of the school development programme 

The political turn in 1989 opened up prospects for the historical churches in the field of 

education. As it has been mentioned above, they were offered the possibility of regaining 

their one-time schools and develop their school system. Thus, also the Transtibiscan 

Reformed Church District reclaimed some properties among them also the building of the 

Gedeon Dóczy Secondary Grammar School of the Young Ladies’ School. Several ideas 

emerged as for the utilization of the building. In the end the Transtibiscan Reformed 

Church District as the financing body supported the foundation of a 6-grade department 

of the Reformed Secondary Grammar School. The bishop entrusted the act of organizing 

to the headmaster of the Reformed Secondary Grammar School.  
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Mapping of the external environment 

Schools are open systems and they are in close connection with their environment. Their 

macro-environment is the society in a broader sense like social atmosphere, economic 

situation, etc. And their micro-environment is like the characteristics of a settlement, the 

qualifications of parents, etc. The pupils and teachers come from this environment and 

this society will accept the graduates. Also local education policy can influence the image 

of the school. Neither public schools nor church schools are independent institutions or 

organizations. Every school is part of the Hungarian public education, thus, their goals 

have to be in accordance with the tasks assessed by the Department of Education (Fig.1.). 

Also the requirements of the financing organization are specifying. The local education-

political objectives and in the case of Reformed schools the Education Law of the 

Reformed Church in Hungary and the recommendations of the School Committee of the 

Synod have to be taken into consideration. Another important point that impairs the 

chances of a school is its financial conditions. On individual level the pedagogical process 

is the main field of activity of schools. If we define schools in the context of theeconomic 

system they can be looked upon as service providers which perform public duties, on the 

one hand. On the other hand, they are productive forces as they produce human resources. 

Figure 1. Agents which influence the setting of objectives in a direct way. 

 

Pupils from all over the country can be put to the Secondary Grammar School of Debrecen 

Reformed College. Since 1989, i.e., since the reestablishment of the Reformed school 

system the majority of its pupils have come from the Transtibiscan Reformed Church 

District and a minority has come from Debrecen. There was a keen interest in the school, 
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however, only three or at the highest four parallel classes could be started a year because 

of lack of space. The total number of pupils was growing and the homeliness at school 

started disappearing. Consequently, the claim to extend the school became explicit. 

Having assessed the social environment of the school, it became obvious that a six-grade 

Reformed secondary grammar school would arouse the interest of the pupils from 

Debrecen. It was a matter of concern whether the number of pupils would be enough. 

However, this concern could be let go as there were two Reformed primary schools in 

Debrecen. One of them was the Primary School of the Ferenc Kölcsey Reformed Teacher 

Training College, the other one was the Reformed Primary School in Fűvészkert Street. 

Both of them were 8-grade schools, the former one with 4 parallel classes in the first four 

years, however, there were only two parallel classes in the upper school because a part of 

the pupils pursued their studies in various 6-grade secondary grammar schools. In the 

latter one there were two parallel classes. 

It has already been mentioned that the Public Education Act in 1993 allowed the 

foundation of six-year secondary grammar schools. It was a huge concern where the new 

department could be started. Although the Transtibiscan Reformed Church District 

reclaimed and got back the former building of the Gedeon Dóczy Secondary Grammar 

School of the Young Ladies’ School in 1995, it could not be put in use as a public secondary 

grammar school occupied it. The act of transferring took place on 1 July 2000. Thus, the 

concern of having no learning space seemed to be solved. However, the old building had 

to be renovated which was financed with the money the church district got for the site of 

the Teacher Training Primary School of the Lajos Kossuth University of Arts and Sciences 

as a redemption. As also the Transtibiscan Reformed Church District supported the idea 

of school expansion, all external conditions were present for innovation. 

Preparation of organizational change, mapping of the internal environment 

The headmaster of the Reformed Secondary Grammar School put forward the possibility 

of the development of a six-grade department to the teaching staff. In the course of the 

discussion the outlines of various points of view were becoming clear.  

The question emerged whether it is not anachronism to establish church schools. We can 

give a negative answer to this question as there is social demand for these schools. If there 

were not a social demand for church schools parents would not like to educate their 

children in these schools, thus, it would make no sense to finance these schools. 

A group of the teachers did not think that it was worth developing such a department 

fearing that there would not be enough pupils and knowing that there was a demographic 

wave-trough in Hungary. According to another group of teachers the financing needs of 

such a department would be too high, on the one hand. On the other hand, there would 

not be enough Christian teachers available. Another concern was that secondary school 

teachers were not trained to teach primary school age-groups. Also the fear emerged that 
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the new school would not be able to attain the character of a church school because the 

pupils coming from Debrecen would not live in dorms. Thus, the educative impact of 

dormitory living would be missing. Although a lot of teachers expressed their 

reservations, nobody rejected the idea. 

Another part of the teaching staff supported the organizational change. They gladly 

accepted the idea of forming a new department saying that the earlier the pupils started 

attending a Reformed school, the earlier their education upon Reformed basis would start. 

Again others hoped that the pupils would achieve better academic results thinking that 

the pupils from Debrecen would have a thorough grounding. 

The teachers who were interested in the innovation created a team which met on a regular 

basis and worked out a strategy.  

Curriculum 

The innovation team under the leadership of the headmaster presented the proposal to 

the Transtibiscan Reformed Church District to buy the curriculum that had been worked 

out for the six-grade department of the Teacher Training Secondary Grammar School of 

the Lajos Kossuth Univertsity. The curriculum had been used in that school for years and 

the experiences were considered very good. The church district accepted the proposal 

and bought the curriculum. However, it had to be complemented with the Religious 

Education curriculum for the 7th and 8th classes. The task to work out this curriculum was 

delegated by the headmaster to the team of Religion teachers. The Religious Education 

curriculums for the higher classes were available as they were used in the 4-grade 

department of the Reformed Secondary Grammar School.  

Timing 

It was decided to start organizational development with one grade, i.e., in 1996 24 pupils 

were admitted to the seventh grade and in 1997 again only one grade was started. This 

decision was made owing to lack of space, on the one hand. Namely, the building of the 

Reformed Secondary Grammar School was crowded and the building of the six-grade 

secondary grammar school was still occupied by the Lajos Kossuth teacher Training 

Secondary Grammar School. However, from 1998 two parallel classes were admitted to 

the new joint institution. On the other hand, it took time to recruit the teaching staff. Thus, 

in the academic year 2000/2001, when the renovated building of the one-time ‘Dóczy’ 

was taken possession of, eight grades could move in. By that time the two upper floors of 

the building had been renovated, however, the lower floors were still under repair. 

The teaching staff and other employees 

With the growing number of pupils new teaching jobs were created, thus, also the number 

of teachers increased. The teachers of the teaching staff of the Reformed Secondary 

grammar School were offered the possibility to decide in which department of the school 
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they would prefer to work. New teachers were employed directly in the new department. 

When the separation of the two departments took place in the academic year 2000/2001 

also the teaching staff was ready to separate, though, some teachers worked in both 

departments in some cases because of emotional causes as they wanted to go on teaching 

the grades they had already been teaching; others could work full time if they gave lessons 

in both departments. 

At the end of the academic years 1999/2000 the bishop of the Transtibiscan Reformed 

Church District asked a teacher to occupy the leader’s (head master’s) position of the Joint 

Institution. The leader of the Joint Institution employed two teachers as half time deputy 

head masters. From that point of time it was the head teacher’s responsibility to deal with 

renovation works of the building, she had to make decisions. An architect, an employee of 

the Reformed College, acted as a building surveyor. The head teacher employed the 

teachers, the technical and assistant workers. She employed a secretary to do the office 

work, a telephone operator and a technician to manage office equipment and a caretaker 

to manage the building. The cleaners, the kitchen staff and the desk clerks were under the 

supervision of the care-taker. 

The old and the new structure of the secondary grammar school 

As Figure 2 shows the headmaster is at the top of the hierarchy. The headmaster’s 

immediate colleagues are the two deputy headmasters who participate in governing of 

the school. The deputy headmasters govern the teaching staff and the blue collar workers 

in accordance with the head master. Each member of the organization is in touch with the 

secretariat. The secretary is instructed by the head master, the deputy head masters but 

sometimes also by the teachers. Also the pupils are in touch with the secretariat as they 

can arrange their official matters there. 

Figure 2. The organizational structure of the four grade secondary grammar school 
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The headmaster of the Gedeon Dóczy Joint Institution took the second level of the 

hierarchy. She led the institution with a full sphere of authority; however, she had the 

responsibility to harmonize her decisions with the headmaster of the four-grade 

department. Again a new level of hierarchy appeared with the assignment of the deputy 

headmasters (Figure 3.). 

Figure 3. Organizational structure of the four and six grade departments. 

 

In the academic year 2001/2002 the organizational structure changed again. As Figure 4. 

shows, there is one deputy head master. Instead of the other deputy head master the 

headmistress employed an advisor who was the retired head master of the Reformed 

Secondary Grammar School of the Debrecen Reformed College. He could support the 

headmistress through his multiple experiences.  

Figure 4. Organizational structure after 2001/2002 
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Summary 

Due to their special situation, schools have to come up to all kinds of expectations. 

Consequently, their system of goals is multifaceted, too. The situation of Reformed schools 

is specific because they are church schools. They are funded by church districts, 

presbyteries or congregations. The Christian ethos accepted in these schools is based on 

the Holy Scripture and the Reformers’ principles. However, the operative goals are in 

accordance with those of public schools except for religious education. 

The topic of the present paper is organizational development of the six-grade joint 

institution. It has been made obvious how external and internal changes influence the 

organization and what innovative thinking they induce which results in the six-grade 

school. 

With the growth of the organization, two more levels of hierarchy appeared. The 

headmistress of the joint institution was subordinated to the headmaster of the Secondary 

Grammar School of the Debrecen Reformed College; however, her position was the 

highest in the management hierarchy of the joint institution. The headmistress instructed 

the caretaker whose inferiors were the desk clerks, the cleaning staff and the kitchen staff. 

Her activity was supported by the deputy headmaster and the advisor. Their positions 

were the next top positions in the school management hierarchy. The competencies 

appeared together with the statuses. 

An effective management team is very important for the running of the school. There is a 

school management hierarchy in this school, the power is centralised with permanent 

check-up, detailed coordination, concrete responsibility, and circumscribed scopes of 

duties. The organizational structure opens up communication channels between the 

members of the organization and between the members and the management. 

Because of the complexity of the organization a new direction of organizational 

development arose. It is a characteristic feature of an efficient organization that it can 

react to operational changes by changing its structure. To operate efficiently, the school 

must have a well-designed structure. The joint institution separated from the Secondary 

Grammar School of Debrecen Reformed College on 1 September 2002 and it has been 

operating as an independent institution under the name Dóczy Secondary Grammar 

School of Debrecen Reformed College ever since. 
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In the period before the Austro-Hungarian Compromise of 1867, education had a major 

role in the life of the Cistibiscan Reformed Church District. In a speech held at the district’s 

general assembly on May 2, 1865, the lay president, Miklós Vay considered the people’s 

school system to be the cornerstone of ecclesiastical autonomy, but the need for its 

modernization became inevitable by the 1850s. The structure of elementary education, 

the issue of the curriculum and the textbooks, as well as the professional teacher training 

were all areas to deal with. The purpose of this study is to examine the modernization of 

the elementary schools of the Cistibiscan Reformed Church District between 1850 and the 

beginning of World War I. During this process, it delineates the main trends of the 

contemporary elementary education based on state and church statistics, the school 

attendance records of various presbyteries; however, due to the volume limitations of this 

work, it cannot undertake the task of carrying out a micro level research of the system. In 

the first part, it assesses the state of the church district’s elementary schools up to the 

time of the Eötvös Education Act in 1868; in the second part, it tracks the development of 

the school network along the objectives of the Education Act until the beginning of World 

War I. 

The first modernization attempt in the period between the 1850s and the Eötvös 

Education Act 

The first, mid-19th century attempt for the modernization of the elementary school system 

operated by the Cistibiscan Reformed Church District was in the period between the 

1850s and the introduction of the Eötvös Education Act of 1868. In this period, there were 

three major changes affecting the operation of the whole system: A professional teacher 

training was established within the church district; a new curriculum for the six-year 

elementary schools was accepted by the church district; and the editing work of the new 

textbooks started as well. 

From the aspect of formalizing the teaching profession, one of the main changes was the 

starting of the teachers training. In November 1856, the general assembly of the 

Cistibiscan Reformed Church District established a teacher training college functioning as 

one of the institutions of the College of Sárospatak, organized by József Árvay based on 

modern professional literature on education, as well as foreign – German, French, and 

Swiss – models. (Ködöböcz, 1997. 15.) Árvay believed that a general qualification was not 

enough for mastering this expanded and more complex material. The teachers must have 

specialized qualification in order to help the students acquire the necessary knowledge, 

and to turn the literacy evolving from their fruitful work into an asset for establishing the 

welfare of society. (Ködöböcz, 1997. 37-41.) 

Besides the teacher training, József Árvay played an important part in creating the 

curriculum applied in the elementary schools. The people’s school board of the church 

district appointed him to prepare the new curriculum, the objective of which was to 

transform the schools of the district both in terms of form and content. (Ködöböcz, 1997. 

49.) As they put it: “the Christian school is the offspring and fruit of the Christian public life, 
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an institution on the bosom of the church, which aims at establishing and spreading a 

conscious, integrated, powerful, and Christian public life, being of a blessed service to the 

church and the state as well.” Árvay saw the people’s schools as institutions with the main 

role of awakening the spiritual talent of the children, to develop their emotional, cognitive 

and moral sense, and thus to prepare them for their future professions, for the Christian 

family life, for being earnest, diligent and orderly, and to be satisfied with their own 

life.  (Árvay, 1859. 2.) 

The curriculum accepted by the church district in 1858 determined the length of the 

elementary school in 6 years (as opposed to the 4-year-long system prevalent all across 

the country), and it was developed in accordance with the typical characteristics of 

children between the ages of 6 and 12. As already mentioned, the aim of the elementary 

school is to convey the basic knowledge necessary in everyday life, so the purely 

theoretical subjects were left out from the curriculum. The purpose of teaching grammar 

was to make sure that the students have appropriate knowledge of the language they use, 

and not to present the theoretical – linguistic – aspects of the subject. Similarly for the 

subject of religion and ethics, the objective was to acquaint the children with the Bible, 

the key doctrines of the church, and the most important chorales. (Árvay, 1859, 3.) 

The curriculum created by Árvay established the teaching of the following subjects in the 

people’s schools of the district: religion and ethics, reading, writing, composition, 

grammar, arithmetic, geometry, physical science, music, art, physical education, and 

gardening. Geography, history and natural history was merged into one subject called 

practical sciences. (Árvay, 1859. 254.) 

In order to ensure the efficiency of education, Árvay found it necessary to practically equip 

the schools as well. He considered it necessary for the subject religion to have a Bible, a 

biblical textbook, the Small and Large Catechism, as well as a church history textbook. 

Similar demands emerged regarding the other subjects as well. The curriculum ordained 

to have sheet music, choral books and a lined blackboard for teaching music; pictures, 

figures, little letter-tables, first reader books, slates and blackboard, chalks, pens, ink and 

paper for teaching the language. It was similarly set out for arithmetic, geometry and 

practical sciences as well. For the first ones a textbook, an exercise book with answers, a 

calculator, measuring chain or rod, master-gauges for the used gauges, and geometrical 

objects were needed. For practical sciences the author of the curriculum found it 

necessary to have a textbook, a globe, a celestial sphere, maps, prepared animals, plants, 

mineral collections, and for teaching history, which was also part of this subject, portraits 

of famous people. It was the obligation of the school owner to provide the necessary 

teaching aids, if the children used them together. If students wanted to use these 

themselves, they had to purchase them. (Árvay, 1859. 233-234.) 

Most of the modern textbooks considered necessary by Árvay were not yet available, even 

though their editing had already been scheduled from the 1850s. From 1853, the Literary 

Circle of Sárospatak, and in 1856 the teacher’s association formed within the Gömör 
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presbytery set out to create the new textbooks (Sajóparti, 1865. 1233-1238; Hörcsik, 

2007. 177.), and from 1858 there were national level discussions about the issue as well 

(Kiss, 1865. 596-599.) In the middle of 1865, József Árvay was commissioned by the 

Reformed Ecumenical Educational Committee to work out a textbook on the Old and New 

Testament, which was introduced a bit later, in 1862. In addition, a natural history 

textbook with a teacher’s handbook was in progress, and also an agricultural book titled 

Oktatás a gyümölcs és eperfatenyésztésben (Education on the Vegetation of Fruit and 

Mulberry Trees). Future ideas included the writing of geography, history and physical 

science textbooks together with their teacher’s handbooks. (Dunamelléki, 1865. 926-

933) 

The above list, completed with a pragmatically furnished classroom that is “roomy, 

healthy, light, free of the noise and murr of the street,” (Árvay, 1859. 234.) inevitably raises 

the question of realistic expectations: To what extent were the above items available for 

an average congregational school? An 1863 school supervision record of the schools of 

the Upper Zemplén presbytery provides an excellent cross-section, delineating the 

following picture: the school buildings were mostly built of wood, but in several cases the 

buildings are of stone or adobe buildings as well, most of which were covered with a 

thatched roof, some of them even with shingles. The average area of the schoolhouse in 

the above mentioned presbytery was 65–70 square meters. In every case but one (the 

school of the Sátoraljaújhely congregation), all schoolhouses belonging to the presbytery 

were under the same roof as the teacher’s home and the farmstead. The teacher’s house 

provided by an average village congregation consisted of one room. Out of the above-

mentioned 35 school supervision records, only four mention a home with two rooms and 

only one a three-room teacher’s accommodation. In two cases we also find a mention of a 

separate handmaid-chamber. The condition of the buildings varied from village to village. 

In Deregnyő there was a new teacher’s house with three rooms, and in Tusa the 

supervisors found a spacious, healthy teacher’s quarters and school built in 1857; but 

poor conditions were not rare either. They found an old, big “decaying” thatched building 

in Legenye, and a ramshackle school in Kisráska, while the school building of Lasztomér 

was destroyed in a fire. The living conditions were the worst for the teacher of Jesztreb.27 

They wrote the following about him: “The teacher of Jesztreb does not even have a decent 

home, he lives together with the Russian teacher in the village hall, and because of the 

cramped, unsuitable room they are not even able to find children to teach right now; the 

members of the church present at the supervision promised that they would build all suitable 

buildings next year.” (SRK Levéltár KGG IV. 9. ff. 2-139.) 

Most of the above quoted reports related that the education took place in a separate 

classroom, which was equipped with the necessary teaching aids to a minimum extent. In 

most of the schools one long table – in Legenye we know the exact length, which was 2 

meters – and 2 banks were used for the seating of the children. 

                                                 
27 From 1899 it was called Magyarsas. 
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We find the same banks in larger schools as well, like in the case of the above mentioned 

school of Sátoraljaújhely, which was the only town school of the Upper Zemplén church 

district, but here there were two long tables and four benches available. In most of the 

places, the only aid for the teachers was the blackboard. Slates to help the individual 

writing practices could be found at four places, calculators also in four, globes in two and 

maps in three schools. In addition, in four schools there were already paper illustrations 

hanging on the walls. (SRK Levéltár KGG IV. 9. ff. 2-139.) 

The church supervisors paint a miserable picture in connection with the textbooks as well. 

In most schools the only book that could be found was the New Testament, or maybe the 

Gazdasági kistükör (Small Mirror of Economics) complied by Dániel Kecskeméti Csapó for 

the youth of the rural youth from the works of Pál Karika, Sámuel Szentmiklósy and 

Emánuel Taky. Also, several schools were equipped with the work of Illés Pál Edvi 

Lutheran pastor titledKeresztyén ábéczé, azaz keresztyén vallásbeli tudománynak első 

kezdete (Christian Alphabet, or the First Beginning of the Christian Theological Studies), 

Johann Hübner’s textbook presenting biblical stories, and in four schools there were 

psalm books as well. In general, we can say that the most often used books at the 

beginning of the period under examination had been in use for several decades. The 

Gazdasági kistükör just reached its 20th anniversary in the year of the survey, in 1863, and 

the first Hungarian translation of Johann Hübner’s book came out of the printing house in 

1754. The Christian alphabet written by Illés Pál Edvi was also not a fresh textbook: it was 

first printed at Pápa in 1839. (SRK Levéltár KGG IV. 9. ff. 2-139.) 

Similarly to the differences in how well a school was equipped, the teachers’ salaries 

showed significant differences as well depending on the type of the given settlement and 

the qualification of the teacher. According to the teacher’s fee reports of the Upper 

Zemplén Presbytery from the years between 1862 and 1872, the following picture is 

delineated. The teacher, who was many times also the cantor of the congregation as well, 

received his salary from various sources and in different forms. The core of his salary 

provided partly in money and partly in kind by the members of the congregation, and this 

was supplemented by the tuition paid by the students attending the school in money and 

in kind, as well as the salary for his work as a cantor. In most of the surveyed 

congregations the largest part of the teacher’s income came from the revenues from the 

piece of land, meadow, or pasture tilled by the members of the congregation and 

separated for the teacher. In some cases this land was offered by the landlord to provide 

for the salary of the teacher. This was supplemented by the tax to be paid in kind (as 

wheat, barley, firewood) levied on all households. In this respect, the cottars constituted 

a separate category. Since they had no land of their own, they had to pay with a certain 

amount of wheat or many times with money for their part of the teacher’s salary. 

The area and the quality of the fields separated for the teacher varied from village to 

village: in the Upper Zemplén Presbytery, the basis of their income was an about 5–12 

acres of land, sometimes composed of several separate pieces, and 1–4 acres of meadow, 
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which was supplemented by hardwood chopped up for firewood by the people of the 

village and carried to the home of the teacher. 

The tuition paid by the students was between 35–40 kreuzers and 1 Austrian forint, which 

meant a pecuniary salary of about 30–50 forints altogether. This was supplemented by 

the gifts from the students provided in kind: a bushel of wheat, a chicken, 10–20 eggs, 

which was enough to cover most of the teacher’s need for food, if we calculate with the 

100–120 students of the school of Abara, or with the 70–100 students of the school in 

Deregnyő. Finally, there was also a certain amount of celebratory money, which the 

teacher received for his services as a cantor. (SRK Levéltár Kgg. IV. 10. ff. 5-43.) 

The situation of the teachers in the two town congregations of the presbytery, Gálszécs 

and Sátoraljaújhely, was a little different from the above. As teachers in a town school, 

they could not receive most of the gifts given to their colleagues, so the congregations 

compensated this from other sources. The schoolmaster of Gálszécs and six of its branch 

congregations had a 9 acres land with an annual income of 72 forints; it was supplemented 

by the grazing right of three cattle appraised to two forints, 43 forints and 80 kreuzers 

from the church, 24 forints from the students, 5 forints from funeral services, and a 50 

forints revenue from the town. This, together with the 1 forint estimated benefit from his 

garden and the firewood worth 10 forints, adds up to 207 forints and 80 kreuzers, 122 

forints of which was paid in money. The most prosperous of the teachers in the presbytery 

was the teacher in Sátoraljaújhely. As specified in the 1865 teacher’s fee report, his salary 

was 50 forints, supplemented by the congregation with an organ-player and cantor salary 

of 200 forints. The teacher in Sátoraljaújhely got a considerably higher tuition than his 

colleagues in the villages, an annual 3 forints per student, as well as 60 kreuzers for the 

Saturdays, fair fee and compensation for the summer chickens. This was completed with 

the fee for his church services, 5 square fathoms of barley, 3 square fathoms of wheat, a 

barrel of wine and 20 forints for the firewood. (SRK Levéltár Kgg. IV. 10. ff. 55, 195) Thus, 

the income of the teacher in Sátoraljaújhely was more than five hundred forints, 

considering, that according to the registry data for 1872/1873 the number of 6–12 years 

old students was above 100. (SRK Levéltár R.D. IV. 2/2.) 

The condition of the elementary schools at the time of the Austro-Hungarian 

Compromise of 1867 and the introduction of the Eötvös Education Act 

The path-finding of the era of the Austro-Hungarian Compromise, similarly to the issue of 

the legal status of the Reformed Church and the relationship of the churches and the state, 

brought about significant changes in the field of elementary education as well. The 

position of the Cistibiscan Reformed Church District on the issue was established in 

several steps by 1868. The first step of this process was to set up a committee at the 

general assembly of May 1, 1866, for the purpose of drafting a proposal for a law on 

religion and education based on Act XX of 1848. Paragraph 2 of the above mentioned 

proposal considered all established religions in Hungary to be equal, and Paragraph 3 
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stated that the financing of their churches and schools was the state’s responsibility. (Act 

XX of 1848 On the issue of Religion § 2–3.) 

In September 1867, the same committee considered itself unsuitable to present a detailed 

proposal on the issue of education to the general assembly of the church district. Since 

draftin the full proposal would have required nation-wide research with empirical and 

statistical data, the committee specified the definition of the basic principles to be the first 

step of their task. They specified one of these general principles already in the autumn of 

1867: namely, that the elementary schools must function as state schools, losing their 

congregational nature. The committee members wanted to keep religious education 

under the control of the church, but they determined that fulfilling the intellectual needs 

of the citizens – providing them education – is an activity that belongs to the state’s 

responsibilities. In line with this, the committee considered the financing of the schools to 

be also a state responsibility, which should be carried out – if there is no other means 

available – by taxing the given settlements. It also mentions the need for declaring the 

length of the compulsory full-time schooling, and curriculum that must be conveyed. (….t 

…..f, 1867, 1378.) 

The proposal for a public education act drafted by the Cistibiscan Reformed Church 

District was finally completed in 1868, not long before Eötvös’s people’s schools act. His 

ideas do not show much deviation from the principles already established in 1867. The 

school owner church district was not willing to give up its schools, but it wanted to use 

them in a different role. According to the committee composing the law proposal, the 

congregational nature of the elementary schools must be changed, and they must be 

integrated into a national public education system. They wanted to set out for the 

implementation of this based on the principle that “the school (…) does not belong only to 

the state, nor only to the congregation, but it belongs to the individual, to the family, to the 

circles of society, to whole humanity”. Their aim was, besides ensuring progress and 

improving the fate of the nation, to educate citizens, who would be able to live up to their 

task as informed electors in the expanded system of representation based on the acts of 

1848. From several aspects, their practical ideas are in line with the ideas of the Eötvös 

public education law. 

According to the law proposal of the church district, the elementary schools would remain 

under the ownership of the church, financed directly by the congregations. The authors of 

the proposal considered the establishment of state schools important only in settlements, 

where none of the congregations were able to establish a school. The financing of these 

schools would be the responsibility of the state, either by levying a tax on the villages or 

towns, or by granting state support, when no other financial sources are available. As 

opposed to the issue of providing the financial framework, the church district wanted to 

hand over all other school-related tasks to the state. They considered the task of 

determining the curriculum and the length of the compulsory education, as well as setting 

up a multi-step supervisory system of the schools (on the village, county, and state level) 

to be a state responsibility. The elementary school system transformed this way, the only 
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remaining task of the church, beside operating the schools, would have been the 

organizing of the Bible classes, to be carried out by each denomination.(A tiszáninneni..., 

1868, 223-227.) 

The national, long term establishment of the formal framework of public education was 

finally provided by Act XXXVIII of 1868 On the Issue of People’s School Education, edited 

with the help of József Eötvös. After presenting the proposal on June 23, 1868, it generated 

lengthy debates, which found their way into Protestant public life as well. The Protestáns 

Egyházi és Iskolai Lapok (Protestant Church and School Papers) edited by Mór Ballagi, 

published several article series about the Eötvös Education Act in 1868. The related 

opinions ranged on a rather wide scale. The most radical ones considered it to be a 

violation of the ecclesiastical autonomy that the state wanted to control the conditions 

necessary to operate the schools as well as the curriculum, and also the fact that the 

private students were to be obliged to take an exam at the end of each year. Similarly 

critical opinions were formed against the compulsory full-time schooling and that it was 

to be enforced by legislation. (Baló, 1868a, 1146.; Baló, 1868b, 1177-1178.) 

On behalf of the Cistibiscan Reformed Church District only the Lay President Miklós Vay 

expressed his opinion. In his speech at the upper house, he suggested that the Eötvös 

Education Act should be accepted as the secretary had submitted it, and he also tried to 

calm those, who considered the proposal to be a violation against the ecclesiastical 

autonomy, or an act of establishing a state monopoly in education; he emphasized that the 

right of supervision over the schools and the religious education would remain under the 

control of the church. (Greguss, 1869, 538-540) 

The significant accomplishment of the document itself is that it ordered compulsory full-

time education for children between the ages of 6 and 12, and that it could even be 

enforced by law, using warnings and fines. (1868:XXXVIII. tc.: A népiskolai közoktatás 

tárgyában. 1, 4. §)  The core of the system delineated by the Eötvös Education Act 

consisted of the elementary schools, which could be public or private, and the owner of 

which could be churches, associations, private persons, villages or even the state. 

(1868:XXXVIII. 8-9. §) Out of the above, the law considered the denominational people’s 

school to be the basic unit. According to Paragraph 11, each denomination had the right 

to establish a school in every settlement where they had followers. They were to be 

responsible for providing the financial background of these schools, and also for the 

election of the teachers, for determining their salaries, selecting the textbooks and 

determining the curriculum – with the state regulation in mind. The establishment of 

village schools was ordered by the law only in cases, when there were no denominational 

institutions present, (1868:XXXVIII. 23. §), or there were at least 30 children in the age of 

compulsory full-time schooling above the congregation members of the church owning 

the school. If the number of those children was below 30, they had to attend a school 

owned by a different denomination, but their Bible class would be in accordance with 

their own.  (1868:XXXVIII. 44-45. §) 



HERJ Hungarian Educational Research Journal, Vol 7 (2017), Supplement 2 

48 

The academic year in people’s schools was determined by law to be 8 months in the 

countryside, and nine months in towns, and the students had at least 20 but not more than 

25 lessons per week. (1868:XXXVIII. 52-54. §) The compulsory subjects were the 

following: religion and ethics, reading and writing, calculation and measurement, 

grammar, speech and logic, geography and history, physical science, agriculture, 

agricultural and gardening practice, citizen’s rights and obligations, music and physical 

education. The law made it possible for the churches, as owners, to deviate from the 

curriculum determined by the state, but its minimum requirements had to be reached 

even then. (1868:XXXVIII. 56.§) One exception was the teaching of religion and ethics, the 

most problematic issue from the aspect of ecclesiastical autonomy, which the churches 

themselves were responsible for. (1868:XXXVIII. 57.§) Another issue affecting the life of 

the schools in the Cistibiscan Reformed Church District was the language of instruction. 

Regarding this question, the Eötvös Education Act declared that the students must be 

instructed in their mother tongue, if it is the established language of the community, and 

for this requirement only teachers and teacher’s assistants speaking that language could 

be employed. (1868:XXXVIII. 58.§) 

Parallel to establishing the elementary schools, Act XXXVIII of 1868 also provided the 

establishment of the school inspection system. The municipal institution responsible for 

this task was to be a school board consisting of at least 9 members, who were elected from 

among the local people by the municipal council, or, when there was no such body, by the 

general assembly of the village. By default, the local pastor and the teacher of the people’s 

school were also members of the school board (if there was more than one teacher, it was 

the elected representative of the teaching staff). (1868:XXXVIII. 116-117. §) The mandate 

of the school board was for three years, starting from the election of the members. They 

were responsible for selecting the teacher, to inspect the school on a weekly basis, to call 

to account the absent students, as well as to hold trials of first instance in the disputes 

between the parents and the teachers, and the disciplinary cases. The school board was 

obliged to submit an annual report on its activity to the school district. 

At the time of the introduction of the Eötvös Education Act, there emerged a need among 

the members of the government for a regular, statistical inspection of education. The first 

data taken in 1869 and published in 1871 present a regionally diverse, but in general very 

poor picture, verifying the existence of the same general problems, which we have already 

seen in the supervision records of the schools of the Upper Zemplén presbytery. In Abaúj, 

Borsod, Gömör, Torna, Ung and Zemplén counties, covering most of the area of the church 

district, there were 165,749 students at the age of compulsory full-time schooling, 23% of 

whom, that is, 38,307 children belonged to the Reformed denomination.28 The ratio of 

                                                 
28The contemporary church documents note it in several places that the data transmitted to the Board of People’s 
Schools of the presbyteries were often imprecise and inconsequent. The situation is well-illustrated by the below 
sentence from the report of the Board read out at the general assembly of the Abaúj presbytery: “Most of the reports are 
done in a manner, that they contain every piece of information, except for those that would be most necessary”. (TiREL S.B. 
III. 2/1. C.) For this reason, we believe that it is more practical working from the state statistics, which are based on 
unified criteria, even if the above-mentioned counties do not cover exactly the area of the Cistibiscan Reformed Church 
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those who were at the age of compulsory full-time schooling and actually attended school 

shows a significant variation by counties. In Gömör county 59% percent attended school 

regularly, while in Torna it was 57%; the other extreme was Ung county, where only 

36.8% of the Reformed children at the age of compulsory full-time schooling attended 

school. The school attendance rate of the Reformed children in the above-mentioned six 

counties was below 50% altogether. This ratio was 48.57% among the Reformed 

population, and 48.91% in the whole population, which can be considered an average 

result in the era preceding the Eötvös Education Act. (Vallás és közoktatásügyi..., 1871, 2-

5, 38-41, 50-53, 146-148, 170-173, 182-184; Pukánszky, B., Németh, A. 1998. 411.) The 

seasonal nature of school attendance made the situation even worse in some of the 

counties. While in Gömör county the ratio of those students who attended school only in 

winter was 6.9%, and in Torna it was 3.2%, Ung county, the one with the worst statistics 

in this field showed a ratio of 30.2%. However, it is worth noting that although there is no 

significant difference in the rate of school attendance of the children at the age of 

compulsory full-time schooling among the total population and the Reformed children, 

the rate of those who only attend school in winter is significantly lower in the latter 

category. 

Table 1. The ratio of those who attended school only in winter on a county basis (Vallás és közoktatásügyi..., 1871, 9, 44-45, 
56-57, 153, 176-177, 188-189.) 

Similarly large variations can be seen in another measure indicating the quality of the 

education: the supply of textbooks. The students of the Reformed elementary schools 

performed above average in this aspect too: 

Table 2. The ratio of students not owning a textbook on a county basis (Vallás és közoktatásügyi..., 1871, 9, 44-45, 56-57, 
153, 176-177, 188-189.) 

County Abaúj Borsod Gömör Torna Ung Zemplén 

Ratio in the full population 16.99% 17.30% 10.18% 8.29% 28.17% 24.34% 

Ratio among the Reformed population 10.44% 7.64% 4.26% 3.88% 6.91% 6.68% 

In the above-mentioned 6 counties, the national statistics reports a total of 1,327 

elementary people’s schools. 22 of those were owned by Reformed congregations. Out of 

those the number of elementary people’s schools was 8 for boys, 6 for girls, and 403 

coeducated; as for the secondary people’s schools, there was 1 for boys, 1 for girls, and 3 

coeducated. These operated in a total of 445 classrooms, with 415 being their own, and 7 

                                                 
District, than trying to delineate a picture about the condition of the elementary schools at the time of the introduction 
of the Eötvös Education Act from the remaining fragmented records. 

County Abaúj Borsod Gömör Torna Ung Zemplén Average 

Ratio in the full population 18.64% 30.53% 27.59% 8.29% 46.63% 49.63% 18.40 

Ratio among the Reformed 
population 21.72% 19.13% 6.99% 3.88% 30.22% 16.62% 7.20% 
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rented. (Vallás és közoktatásügyi..., 1871, 6-7, 42-43, 54-55, 150-151, 174-175, 186-187.) 

For most of the schools, that is, in the case of 405 institutions, there was a separate home 

for the teacher. 167 institutions had a tree nursery, 41 had gardens and 2 had areas 

separated for physical education, all of which were ordered to be necessary by the Eötvös 

Education Act. Similar deficiencies could be found in the field of teaching aids: There were 

387 calculation tables, 281 reading boards, 337 hanging maps, 153 globes, 92 libraries 

and 3 equipment for physical education were enumerated by the statistics in the 

Reformed elementary schools of the above mentioned six counties. (Vallás és 

közoktatásügyi..., 1871, 6-8, 42-44, 54-56, 151-152, 174-176.) 

Although there was no significant change in the denominational characteristics of the 

schools in the first years following the Eötvös Education Act, their financing was not 

completely the responsibility of the church any more. According to aggregated data of the 

statistics for 1869, the volume of the congregational financing in the elementary schools 

was significant. On average, 50.00% of the schools revenues in the above-mentioned six 

counties were provided by the congregations in money and in kind – in an approximate 

ratio of 2:1 –, which was supplemented by the revenues from the assets of the schools and 

from the tuition fees (3.7% and 5.8% in 1869), as well as by the church subsidy amounting 

to 17.03%, and 1.8% from other sources. In this year, the Reformed schools of the six 

counties did not take advantage of any state subsidies, but the municipal subsidies 

amounted to 21.65%. For the same period, a considerable part of their expenses, 48.34% 

consisted of the teacher salaries, calculating with an average 160 Austrian forints per 

capita. (Vallás és közoktatásügyi..., 1871, 10-13, 46-48, 58-60. 154-156, 178-180, 190-

192.) The teaching staff in the Reformed schools amounted to 447 persons, with one 1 

senior teacher, 428 ordinary teachers, 28 teacher’s assistants, and 6 teachers for girls. 

(Vallás és közoktatásügyi..., 1871, 9, 44-45, 56-57, 153, 176-177, 188-189.) 

The development of the elementary schools in the people’s schools network 

between 1868 and World War I. 

Thus, the conditions delineated for 1869 show deficiencies in several aspects. There were 

serious problems with the school attendance discipline of the students at the age of 

compulsory full-time schooling, the schools did not measure up to the requirements of the 

law, neither in form nor in structure; however we must be aware, that these deficiencies 

were generally true for the whole elementary school system, and not just specifically for 

the schools of the Cistibiscan Reformed Church District. (Pukánszky, B, Németh, A, 1996, 

416-419.) Significant changes can be seen in the structural and formal framework of the 

schools in the period following the introduction of the Eötvös Education Act. To examine 

this progress up until the millennium – due to the lack of sources that cover the whole 

church district –, the best choice is the school network of the Abaúj presbytery. This is 

justified both by the average results it showed in the 1869 statistics, and also by its well-

documented data. 1898 meant a turning point in terms of the sources with the appearance 

of quality statistical data covering the whole church district, so from 1898 we can track 

this process on this basis. 
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The initial school attendance rate, which was 50% according to the state statistics, started 

to show a steep increase after the introduction of the Eötvös Education Act: In 1874, 

already 84% of the students at the age of compulsory full-time schooling attended school 

regularly, and by 1893 this rose to 94%, remaining mostly the same until the beginning 

of World War I. The above number was affected by several factors from year to year. 

Epidemics and famine could be factors to keep the children away from school. This is well 

illustrated by the documentation of the Abaújvár people’s school record from 1874. This 

mentions in early May that there were a lot of absent children because of the weak 

harvest, and the resulting famine, and in June of the same year the high number of the 

absent children was explained by the need for a workforce because of the extraordinarily 

harsh circumstances. There is a report of similar conditions from the spring of 1880: due 

to a March 10 entry, half of the students were absent because of the destitute times. A 

development resembling that of the elementary schools can be detected in the case of the 

recapitulatory schools, which were barely existent in the beginning of the era. This type 

of school, which was not yet even mentioned in the 1869 statistics, was attended already 

in 1874 by 57% of those 12–15 years old students for whom the recapitulatory schooling 

was compulsory, and by 1894 this number rose to 80%. This ratio showed an insignificant 

3% increase until the beginning of the first world war; however, due to the appearance 

other forms of full-time education – like the polgári iskola functioning as a junior 

secondary school, vocational schools and grammar schools –, which gradually took the 

place of the recapitulatory schools, in the last peaceful year before the first world war 

98.3% of the children between the age of 12 and 15 years attended recapitulatory schools 

or took part in full-time education. (SRK Levéltár S.B. III. 2/1. c.; SRK Levéltár S.E. III. 

2/21.; Czinke 1910. 119-124; Radácsi, 1899, 53-54; Radácsi, 1900, 50-51; Radácsi, 1901, 

45-46; Radácsi, 1907, 61-64; Radácsi, 1909, 148-151; Radácsi, 1912, 92-97; Radácsi, 

1914, 92-97; Radácsi, 1917, 80-87.) 

With the increasing discipline regarding school attendance, the schools themselves 

started to improve. Even though the church district already had accepted József Árvay’s 

proposal before the Eötvös Education Act to transform the four-year elementary schools 

into 6-year long institutions, there was no significant progress in this question until the 

Austro-Hungarian Compromise of 1867. In 1869, most of the Reformed schools of Abaúj 

provided only three or four years of education, and there were even schools that lasted 

only two years, while there were no five- or six-year schools available. In this aspect, we 

can see some progress already in 1874, 6 years after the 1868 statistical surveys; and in 

1883 the number of the village schools lasting only one or two years dropped to an 

insignificant number. By 1893, all but 8 of the schools of the Abaúj presbytery were 

transformed into schools providing education for four, five, or six years, which meant that 

the Reformed elementary schools dynamically approximated the legal requirements. The 

same rate of development can be seen in the 1898–1914 period as well, when the ratio of 

the previously prevalent two-, three- and four-year-long schools decreased drastically. In 

1898, 4.69% of the church district’s schools provided 3 years of education, 22.47% 4, 28% 

5, and 44% 6 years; by the academic year 1913/1914, 80.6% percent of the schools were 
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transformed into 6-year-long schools, while the rate of 5-year-long schools decreased to 

7.8%, and the that of the 4-year-schools to 5.91%. The same improvement can be detected 

in the quality of the classrooms as well. The ratio of the rooms complying with the 

requirements of the law increased from 52% to 79.5% between 1874 and 1893, and this 

ratio was 90.7% in 1913/14. (SRK Levéltár S.B. III. 2/1. c.; Czinke 1910. 119-124; Radácsi, 

1899, 53-54; Radácsi, 1900, 50-51; Radácsi, 1901, 45-46; Radácsi, 1907, 61-64; Radácsi, 

1909, 148-151; Radácsi, 1912, 92-97; Radácsi, 1914, 92-97; Radácsi, 1917, 80-87.)  

Parallel with the expansion outlined above, the establishment of the municipal and state 

school system started as well from the turn of the century. Although the number of the 

state and municipal schools was insignificant in the years following the Eötvös Education 

Act, there was a rapid increase in their numbers after 1893. This reached its peak in the 

academic year 1915/16, when there were 124 state, 19 municipal and 15 communal 

schools among the parent and child parishes of the church district. (Radácsi, 1899, 53-54; 

Radácsi, 1900, 50-51; Radácsi, 1901, 45-46; Radácsi, 1907, 61-64; Radácsi, 1909, 148-

151; Radácsi, 1912, 92-97; Radácsi, 1914, 92-97; Radácsi, 1917, 80-87.; Magyar 

Statisztikai..., 1894. 306; Magyar Statisztikai..., 1897. 410; Magyar Statisztikai..., 1902. 318; 

Magyar Statisztikai..., 1907. 340; Magyar Statisztikai..., 1912. 344-345.)    

The law posed strict requirements regarding the teaching equipment of the schools as 

well. It ordered to set out a suitable area for physical education, furnished with the 

necessary equipment, and the establishment of tree nurseries. Only 10 schools of Abaúj 

county made an attempt to establish the former before 1874, and only one of them was 

able to provide the necessary equipment as well. By 1893, the number of the equipped 

physical education spaces rose to three, while the unequipped spaces were all given up 

with one exception. In the academic year of 1898/99, there were only 12 equipped and 

87 unequipped sports areas in the 410 schools of the church district. Their number shows 

some increase up until the year 1900/1901, which is the last year when PE equipment is 

surveyed; the number of the equipped areas decreased from 12 to 9, but the unequipped 

areas increased from 87 to 145, which still means only 37.9% of the schools. (SRK Levéltár 

S.B. III. 2/1. c.; Radácsi, 1899, 53-54; Radácsi, 1900, 50-51; Radácsi, 1901, 45-46) 

The situation is the same with the tree nurseries as well. Only one sixth of the schools, 14 

of them had organized tree nurseries, while half of them maintained unorganized ones. 

The number of the organized tree nurseries remained the same in the first part of the 

examined period, until 1893; the number of the unorganized tree nurseries continuously 

decreased. In the last statistics containing information about tree nurseries, two thirds of 

the schools are said to have them, half of them in an organized, the other half in an 

unorganized state. Several factors played a part the significant changes in the numbers of 

tree nurseries, sometimes even from one academic year to the other. A process similar to 

that of the sports areas and the tree nurseries can be observed regarding the classroom 

equipment as well. Among these the ratio of the equipped classrooms continuously 

decreased, until the end of the 1890s, when only 20% of the classrooms were equipped in 

accordance with the requirements of the law. This ratio was about 30% until 1909/10, 
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and it started into a rapid increase only after 1910/1911, so that the ratio of the well-

equipped classrooms rose above 80% by the breakout of World War I. (SRK Levéltár S.B. 

III. 2/1. c.; Czinke 1910. 119-124; Radácsi, 1899, 53-54; Radácsi, 1900, 50-51; Radácsi, 

1901, 45-46; Radácsi, 1907, 61-64; Radácsi, 1909, 148-151; Radácsi, 1912, 92-97; 

Radácsi, 1914, 92-97; Radácsi, 1917, 80-87.) 

Parallel with the development of the schools, there were significant changes regarding the 

number of the teachers, their qualifications and living conditions as well. Around the turn 

of the century, in academic year 1898/1899, the number of the teachers who worked 

within the church district was 366. According to last educational statistics published 

before the end of the world war, their number increased to 491 by the academic year of 

1915/1916. It is an interesting addition that the ratio of the qualified teachers with a 

diploma was more than 90% even in 1898/1899, and this ratio increased to over 97% by 

the academic year of 1913/1914; it decreased again to 90% only in the first years of the 

war. Just as the establishing of the school system, the payment of the teachers also shows 

a considerable increase in terms of the participation of the state. While in the academic 

year of 1898/1899 92.8% of the teacher salaries and age allowances came from the 

church, and only 7.17% from the state, this ratio turned around by the academic year 

1915/1916, when the church financed 32.6% of the total salaries, and the ratio of the state 

subsidy increased to 67.3%. In terms of the total value, the 466,158 krones that were 

spent on salaries increased to 795,188 krones by the time of World War I, which meant 

an 18.8% increase in the salaries per capita among the teachers between the turn of the 

century and World War I. (Czinke 1910. 119-124; Radácsi, 1899, 53-54; Radácsi, 1900, 

50-51; Radácsi, 1901, 45-46; Radácsi, 1907, 61-64; Radácsi, 1909, 148-151; Radácsi, 

1912, 92-97; Radácsi, 1914, 92-97; Radácsi, 1917, 80-87.) 

As we can see from the above, most of the schools operated with four classes by the time 

of the millennium, in one classroom, with one teacher teaching all of them parallel to each 

other. In a four-year-school – according to a sample curriculum from 1871 from the 

archives of the Abaúj Teachers’ Association –, the education ideally took place from 

Monday to Saturday, from 8:00–11:00 a.m. in the morning, and from 2:00–4:00 p.m. in the 

afternoon in 9 lessons, each of them 30 minutes long. The teacher started the work with 

the youngest students, both in the morning and in the afternoon, and proceeded through 

all years towards the oldest students, while the others worked on their own. The only 

subjects they learned together were music, physical education, and gardening and 

agricultural skills. The curriculum consisted of 12 subjects, including the above-

mentioned three, and the material of each subject was gradually expanded from year to 

year. The first year served for creating a solid basis for learning, and it only consisted of 4 

subjects. In the subject of religion and ethics the students learnt short prayers and the 

rules of an ethical lifestyle; they learnt to read, they learnt the basics of grammar, the 

numbers from 1 to 50, and the four fundamental arithmetical operations; they also had 

speaking and comprehension practices. In the following years, this list was extended by 

the subjects of church history, geography, history, natural history that was mostly based 
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on biology, and physical science, which was mostly based on physics. By the end of the 

fourth year, the students developing at the required pace finished the textbook titled Szent 

történetek (Sacred Stories), which contained stories from the Bible, and they got 

acquainted with the dogmatic foundations of the Reformed church. By the end of the 

fourth year, the aim of the subjects of writing and language was to enable the children to 

write in a nice and accurate way; as the curriculum put it “to be able to compose letters, 

business compositions and simple civil memoranda they might come across in public life.” 

The same practical objectives can be found for arithmetic, were they learnt the numbers 

from 1 to 1000, and besides the 4 fundamental operations of arithmetic they also learnt 

to use measuring devices. The teaching of history followed a chronological order from the 

Hungarian conquest of the Carpathian Basin to the rule of the Habsburg dynasty, and they 

also learnt the rights and obligations of the citizens; the subject of geography started off 

from the borders of their own settlement and the fundamental definitions, through the 

learning about the county and the country, until presenting the various continents. The 

curriculum for natural history included getting to know the plants, animals and minerals, 

and this served as a basis for the agricultural practice in the fourth year, were they worked 

from the material of the textbook Small Mirror of Economics. The other science subject in 

the curriculum was physical science, which was designed to introduce physics and 

meteorology. (SRK Levéltár S.B. III. 2/1. c.) If we compare this curriculum to the one 

planned by Lajos Dezső in 1895 for the Cistibiscan Elementary People’s Schools, for the 

six-year long schools providing undivided education, there are no significant changes in 

the amount of the material to acquire, but there are six years for learning it. There are 

only insignificant changes in the materials of physical science and natural history, and the 

subject of Hungarian language was not expanded either. As for religion, the objectives set 

out in the 1871 curriculum had to reached by the fifth year, and in the last year the 

students studied church history. Similarly to religion, the curriculum for mathematics was 

also expanded: The students finishing the sixth year of the elementary school had to know 

the numbers from 1 to 1,000,000, instead of 1000, and it was also part of the curriculum 

to be familiar with the economic calculations necessary in everyday life, covered by the 

material of “civil accounting”. The most significant deviation from the 1871 curriculum 

was the separate subjects of constitutional studies, calligraphy, and domestic industry, 

which consisted of wickerwork for the boys and sewing and broidery for the girls. (Dezső, 

L. 1895. 3-51; Mészáros, I. 1996, 23.) The only significant difference from the material of 

the secular – municipal and state – people’s schools is evident in the teaching of religion. 

In the state curriculum written in 1869, only the name of the subject was mentioned, but 

in the Reformed curricula – like the curricula of József Árvay and Lajos Dezső – described 

it in details, considering religious education and the shaping of the Reformed identity to 

be the responsibility of people’s schools. (Mészáros, I. 1996, 14-23.) 

To sum up, we can say that the period under examination from the 1850s to the beginning 

of World War I brought about significant progress in the life of the elementary schools of 

the Cistibiscan Reformed Church District, but it did not happen in a linear way. The first 

detectable period lasted from the 1850s to the time of the Eötvös Education Act, and it 
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brought changes that affected the whole system: the beginning of the teacher training – 

although its effects were only fully evident by the 1890s –, the development of a new 

curriculum and new textbooks for the people’s schools; however, the schools themselves 

did not go through any significant changes. In many places, education lasted only one or 

two years, and it took place in buildings of poor conditions. The changes that could 

fundamentally affect the institutions themselves, started with the introduction of the 

Eötvös Education Act. With the introduction of the general compulsory full-time 

schooling, the rate of the students attending school started to steeply increase, and it was 

above 90% by the 1890s. A similar dynamics can be detected in the system of the 

recapitulatory schools, which were non-existent until 1868, but were attended by about 

by 80% of the 12–15 years old students by the 1890s. With the improvement of the school 

attendance discipline, the conditions of education also improved. By the 1880s, the until 

then prevalent one- and two-year schools disappeared, and later, by the beginning of 

World War I – possibly due to the increasing amount of state financing –, the vast majority 

of the schools were transformed into six-year institutions; at the same time, these schools 

presented serious deficiencies in terms of their teaching equipment, and this problem 

could only be sorted out by the 1910s. Via these changes, a neglected elementary school 

network was transformed into a modern institution, that provided a pragmatic education 

of practical knowledge applicable in everyday life to masses of students. 
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Aristocrats in the Evangelical Lutheran 
Secondary Grammar School – Eperjes and 
Nyíregyháza in the Age of Dualism 
[Arisztokraták a lutheránus gimnáziumokban] 
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Absztrakt 

Az arisztokrácia iskoláztatását vizsgáló kutatásunkban eddig számos középiskolával 
foglalkoztunk. Jelen írásunk témájául két evangélikus intézményt választottuk: az 
eperjesit és a nyíregyházit. Mind a két iskola a Tiszai Egyházkerület területén feküdt, de 
míg az eperjesi az „ősi” anyakollégium volt, s jogakadémiai tagozattal is rendelkezett, 
addig a nyíregyházi csak a korszakunkban fejlődött algimnáziumból nyolc osztályossá.  

Kutatásunkban arra voltunk kíváncsiak, voltak-e főnemesi címmel rendelkező diákjai a 
két iskolának, ha igen, mely családok tagjai, honnan érkeztek és milyen státuszban, hány 
évig tanultak. Megállapíthattuk, hogy tradíciója és rangja ellenére az eperjesi kollégium 
nem volt túl népszerű a főrangú családokban. Mindössze 21 fő tanult itt, közülük csupán 
nyolcan csak a gimnáziumban, tizenegyen a jogakadémián, hárman pedig mind a két 
iskolában. 15, többségében katolikus család döntött a kollégium mellett. Ezzel szemben a 
nyíregyházi evangélikus gimnáziumban 9 család 21 tagja tanult. Többségük szintén 
katolikus volt. Úgy tűnik tehát, hogy az iskolaválasztás tekintetében nem a fenntartó 
személye volt a legfontosabb szempont, hanem inkább a helyszín. 

Kulcsszavak: arisztokrácia, dualizmus kora, evangélikus egyház, gimnázium 

Abstract 

In my researching the education of aristocracy, I’ve so far dealt with several secondary 
schools. As the theme of my present article, I’ve chosen two Evangelical Lutheran 
institutions: the schools at Eperjes (Prešov) and Nyíregyháza. Both of them were located 
at the territory of the Tisza Church diocese, but while the Eperjes school was the ‟ancient” 
mother college, also including an academy of law department, it was only in our age that 
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the one at Nyíregyháza developed into an eight-class secondary school from a lower 
secondary school.  

In my research, I was interested to learn whether the two schools had any students with 
a high nobility title, and if yes, which families they belonged to, where they came from and 
in what status, how many years they studied. I was able to make the statement that in 
spite of its tradition and (high) rank, the college at Eperjes wasn’t too popular in the circle 
of high-rank aristocratic families. Merely 21 persons studied here, out of which eight only 
attended the secondary school, eleven the academy of law, and three went to both schools. 
Fifteen largely Catholic families opted for the college. As opposed to this, 21 members of 
9 families studied at the Evangelical Lutheran secondary school at Nyíregyháza. The 
majority of these students were Catholic, as well. So it seems that in terms of school choice, 
the most important aspect wasn’t the person of the maintainer, but rather the location. 

Keywords: educational history, social history, secondary school students, aristocracy, 

Evangelical Lutheran church, Hungary 
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Introduction 

In my research30 – whose subject is the schooling of Hungarian aristocracy in the Age of 

Dualism of the Austrian-Hungarian Dualism – I have dealt with several secondary schools 

so far. The majority of these was Catholic, such as the Jesuit secondary schools at 

Kalksburg and Kalocsa, or the Piarist secondary school at Budapest, but they also included 

state institutions, like the Theresianum in Vienna. In 2017, I continued the list with 

elaborating on the histories of Evangelical Lutheran schools. In my study, I focus on two 

schools: the college at Eperjes (Prešov) and the secondary school at Nyíregyháza. I would 

like to find out whether these two schools had any students with high nobility titles, and 

if yes, which families they belonged to, where they came from and in what status, for how 

many years did they study at the institution. However, before getting on to my research 

results, let me introduce the Hungarian aristocracy in short, and describe the Evangelical 

Lutheran secondary schools functioning in this age. 

Aristocracy in Hungary between 1867 and 1918 

The civil transformation of feudal society in Hungary began in the 1820’s; this process 

was extended right until the end of the century. Its important stage was liberating the 

serfdom and pronouncing the ‟közteherviselés” (i.e., a special term used for taxation: 

‟public burden sharing”) in 1848. The leading stratum of the feudal society – the birth 

aristocracy, that is, the group of people who possessed a high nobility title (baron, count, 

duke) – managed to render their elite position into civil society, due to their large fortunes, 

political roles, and social influence. However, not all of the families were able to use their 

situational advantages; many of them became impoverished, so that by the end of this age, 

the dilution and decline of the aristocracy could be observed.  

The group of high nobility cannot be considered homogeneous. Namely, we can classify 

them according to various categories: Catholic, Protestant, or – from the 1874 – Jewish; 

national or imperial; old or new with respect to its high-rank aristocratic past, and so on. 

In the Dualism, the monarch bestowed several high nobility titles – mainly the titles of 

baronets – to the eminent in economic life, but also to scientists, army officers, and major 

state officials. Thus, with respect to their livelihood, the aristocracy became more 

heterogeneous than before, with the proportion of landowners dwindling, and with more 

and more of them (also) pursuing civil careers. Concerning the whole age, there are no 

accurate data available about the number of high nobility. In 1848, the group consisted of 

305 clans. Within the schooling of high nobility, besides education and a wide-range 

learning, the good manners and well-developed communication skills, as well as the high-

level knowledge of modern foreign languages that were required by society life, were 

traditionally important. (Dobszay & Fónagy, 2005, pp. 435–438, Gyáni, 2006, pp. 223–

236, Ballabás, 2013, pp. 47–49) 

                                                 
30 Completing this research was made possible by the János Bolyai Research Scholarship of the Hungarian Academy 
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Evangelical Lutheran Secondary Schools in the Dualism 

The Hungarian Evangelical Lutheran church possessed 22.5 secondary schools for boys 

in 1917/18. (The .5 value covers the secondary grammar school at Rimaszombat 

(Rimavská Sobota), which they maintained together with the Calvinist Church.) Out of 

these schools, seven are located in Transylvania: in the townships Beszterce (Bistriţa), 

Szászrégen (Reghin), Segesvár (Sighişoara), Medgyes (Mediaş), Szászsebes (Sebeş), 

Nagyszeben (Sibiu) and Brassó (Braşov). The study language for all of these was in 

German, since the Saxons were in a majority among the Evangelical Lutheran 

worshippers. Large numbers of German- and/or Slovakian-speaking worshippers lived 

on the territory of the other four Evangelical Lutheran dioceses, as well. Thus, some of the 

schools belonging to the church were multi-lingual. On the territory of the Transdanubian 

diocese, three secondary grammar schools existed: at Sopron, Felsőlövő (Oberschützen), 

and Bonyhád. The one at Bonyhád was Hungarian-speaking, the one at Sopron was 

Hungarian and German-speaking from 1861, then Hungarian from 1883, the one at 

Felsőlövő was German-speaking, then Hungarian and German-speaking from 1880. In the 

territory of the Bánya diocese, five Evangelical Lutheran secondary grammar schools 

existed (with their locations being: Besztercebánya [Banská Bystrica], Aszód, Budapest, 

Szarvas, and Békéscsaba). The latter four provided Hungarian-language education, with 

the one at Besztercebánya also teaching in Hungarian from 1868, while in the lower 

classes, Slovakian was used as an auxiliary language. In the territory of the Cisdanubian 

diocese, two secondary schools awaited the students ready to register: at Pozsony 

(Bratislava) and Selmecbánya (Banská Štiavnica). The former was Hungarian and German 

from 1862, and Hungarian from 1868. The latter was trilingual from 1861 (Hungarian, 

German, and Slovakian), and Hungarian from the beginning of the 1870’s, but the teachers 

could use German and Slovakian, as well. The Tisza diocese had 5.5 secondary grammar 

schools. In the more southern-located ones (Rozsnyó [Rožňava], Rimaszombat, and 

Nyíregyháza), the students were educated in Hungarian. In Késmárk (Kežmarok) and Igló 

(Spišská Nová Ves), the same system was introduced in 1861 and 1868, respectively: the 

education was provided in German in the I–II. classes, in German and Hungarian in the 

III–IV. classes, and in Hungarian in the higher classes. The secondary grammar school at 

Eperjes was trilingual from 1861, and from 1875, its language of education became 

Hungarian, while the other two languages could also be used as auxiliary languages. 

(Mészáros, 1999, pp. 151–281, 314)  

So it’s obvious that in Transylvania, as well as in the central section of Upper Hungary, the 

net of Evangelical Lutheran secondary schools was fairly dense, and – with the exception 

of Transylvanian schools – the national language gradually gained greater space in these 

institutions as a result of the assimilation of German, and partly the Slovakian burghers, 

also influenced by the state’s cultural policy. This all meant that these schools were not 

worth choosing German for the purpose of studying, since this language could merely be 

practiced outside the classes – communicating with fellow students or the inhabitants of 
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the town itself. Out of these schools, I will deal in detail with two from the Tisza diocese: 

the school at Eperjes and the one at Nyíregyháza.  

The Evangelical Lutheran College at Eperjes 

The history of the institution 

In Eperjes, two secondary schools functioned during the Dualism: the royal Catholic main 

secondary grammar school, and the main secondary grammar school of the Evangelical 

Lutheran college. The history of the latter can be traced back as far as the 16th century. 

The Evangelical Lutheran church took over the management of the school in the 

Evangelical Lutheran-turned town in 1531. The institution gradually became stronger, 

eventually also providing higher education in its theology and law departments, and due 

to this, it was granted the title of College in 1667. However, its development was halted; 

difficult decades ensued as a result of the persecution of Protestants, as well as due to 

political events. From 1661 to 1682, 1687 to 1705, and between 1711-1785, the 

institution was foreign-owned: until October of 1773 – with the exception of two years – 

the Jesuits taught in it, and afterwards, it was used as a food supply storage facility. In 

1785, the Evangelical Lutherans bought the building together with the church, and from 

then on, they maintained it again according to its original function. In 1804, the college 

was granted a diocese status, which reflects on its newer enhancement/elevation. It was 

completed with a law academy in 1811, and with an academy of theology in 1852; in 1873, 

a teacher-training college was opened within its purview. In order to live up to the 

regulations, on the request of the maintainer, it was granted a state subsidy from 1886. In 

1887, it burnt down, but soon a new building was successfully erected to house the school 

(see picture 1). 

Picture 1. The building of the Evangelical Lutheran college at Eperjes at the turn of the century. 

 
Source: http://adatbank.sk/files/2011/03/2-1-5536-373-orig-490x220.jpg 

Because of its significance, this school was also called ‟Athens on the shore of Tarca” 

(Tarca-parti Athén). Several well-known figures in the Hungarian intellectual and political 

life studied within its walls, such as Count Imre Thököly, Lajos Kossuth, Imre Henszlmann, 

Arisztid Dessewffy, Gábor Kazinczy, and Ferenc Pulszky. As opposed to the first half of the 

century, the school population produced no nationally renowned persons during the 
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Dualism – as documented by the school history summaries. (Gömöry, 1933, pp. 7–48, 69–

71, Hörk, 1896, pp. 222–43431)  

The secondary school in the Dualism 

Within the college’s purview, four schools functioned in the Age of Dualism: the main 

secondary grammar school, the institution of religious studies, the law academy, and the 

teacher training college, and later, at the end of the age, the student teacher intern school 

of the latter one. Illustration 1 shows the number of students enrolled in these schools, in 

approximately ten-year-intervals. According to these, the secondary grammar school did 

not lose any of its popularity during the Dualism, having 233 students in 1870/71, and up 

to 376 in 1910/11. In the teacher training college, the increase was steady – at least 

according to the data of these four schoolyears – whereas in the case of the institution of 

religious studies, we can observe a fluctuation. In the life of the law academy, the long-

drawn ebb, with the 1874 law education reform in the background32, was followed by a 

vigorous increase. By the end of the Dualism, it already had almost as many students (359) 

as the secondary grammar school with a twice as long an education time. 

Figure 1: Numbers of Students Enrolled in the Schools of the College of Eperjes in the Age of Dualism 

 
Source: Értesítő Eperjes, 1870/71, p. 13, 1881/82, p. 56, 1890/91, p. 139, 1900/01, p. 143, 1910/11, p. 175. 

In the researched period, the town of Eperjes was rather heterogeneous, both in terms of 

nationality and religion. In 1891, 26%33 of the population was Hungarian (2670 people), 

17% was German (1786), 54% was Slovakian (5573), 1% was Ruthenian (106), and 2% 

(236) were other or unknown nationalities. The town’s majority were members of the 

Catholic Church (75%, 7746 people). The second largest denomination was Jewish (14%), 

                                                 
31 Eperjes…, http://zope.lutheran.hu/honlapok/protestans/felvidek/eperjes/3epevkoll. 
32 In his 1874 decree, Ágoston Trefort increased the study time at the law academy from two years to four, which 
entailed organizing new departrments. His goal was to have a smaller number of law academies than before, yet 
functioning at a higher niveau. For this very reason, law 34, which was implemented in the same year, contained 
favourable paragraphs with respect to the universities. Because of these measurements, the number of students opting 
for law academy underwent a nationwide/decline (see Antalóczy, sa).  
33 The statistics are not completely accurate but they are a relatively good reflection on reality. 
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and only the third were the Evangelical Lutherans (10%, 1063 fő). The town had a very 

small number of Calvinist inhabitants (1%).34 Almost ten years later, the proportion of 

Hungarians was already up to 39% (5513 people), whereas the proportion of Evangelicals 

Lutherans decreased to some extent (9%, 1315 people).35 In the whole of Sáros County, 

the proportion of Hungarian and German inhabitants was significantly lower, while the 

proportion of the number of Evangelical Lutherans was just a little lower, as compared to 

the town’s numbers. One can consider the reason for that to be the higher proportion of 

Slovakian nationality as compared to their numbers at Eperjes.36  

Investigating the backgrounds of the students enrolled into the secondary grammar 

school, we get a picture significantly different from the town as well as the county. The 

results are shown on Illustration 2. Out of the first two researched schoolyears, we have 

the data referring to the students’ nationalities, and in the case of the other two, the data 

for their mother tongues. Based on these, the proportion of the Hungarians’ number 

experienced a vigorous increase at the turn of the century, most certainly with the 

enhanced assimilation standing in the background. 37  (As a matter of fact, at the law 

academy – which possessed a larger catchment area – the proportion of Hungarians was 

even larger.) It stands out how few students the Ruthenians, the fourth largest population 

both of the town and of the whole county, sent to the school, and how late they arrived 

there.  

Figure 2: The Nationalities, as well as Mother Tongues, of the Students Enrolled at the Evangelical Lutheran Secondary 
Grammar School at Eperjes38 

 
Source: Értesítő Eperjes, 1870/71, p. 13, 1890/91, p. 139, 1900/01, p. 143, 1910/11, p. 175. 

                                                 
34 Eperjes, http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/032/pc003220.html#1.  
35 Eperjes, 1912, p. 539, http://mek.oszk.hu/06700/06758/pdf/revai06.pdf. 
36 In 1891, 67% of the county’s population was Slovakian and only 3% was Hungarian. The proportion of Evangelical 
Lutherans, on the other hand, was somewhat above 8%. (Sáros, 
http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/090/pc009031.html#1.)  
37 The proportion of Hungarians in the four researched schoolyears was 54%, 49%, 64,5% and 75%. 
38 Under “Northern Slavic” probably Slovakian, Polish, and Chech is understood.  
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The college, and thus the secondary grammar school itself, was maintained by the Tisza 

Evangelical Lutheran Diocese and the so-called Ancient Patronship.39 The study fees were 

determined uniformly, the discounts had to be applied for, and it wasn’t dependent on a 

denominational membership. As for the ‟convict” (a study circle), anyone could enroll in 

it but a discount from its fee was only granted to Evangelical Lutherans.40 This might be 

the reason why members of other denominations enrolled into the school in relatively 

high numbers. By the end of our Dualism Age, the Evangelical Lutherans became a 

minority in their own school (see Illustration 3). (This was the case at the law academy in 

all five years researched, where in the case of Jews, no similar increase can be observed.) 

The number of Calvinists was relatively low throughout this time; the proportion of the 

number of Catholics, however, increased in spite of the functioning of the Royal Catholic 

Main Secondary Grammar School. It is obvious that a large population of Jewish 

citizenship lived in the town. The ‟over-educatedness” of this denomination can be 

demonstrated in their case, as well: in the last three researched years, their number 

significantly exceeded that of Evangelical Lutheran. 

Figure 3: The Evangelical Lutheran Secondary Grammar School Denominational Distribution at Eperjes. 

 
Source: Értesítő Eperjes, 1870/71, p. 13, 1881/82, p. 56, 1890/91, p. 139, 1900/01, p. 143, 1910/11, p. 175. 

Our sources also make it possible to create a picture about the school’s catchment area. 

For example, in 1890/91, 26% of the 270 students enrolled came from Eperjes, 28% from 

Sáros County, 48% from other Hungarian counties, and 3% were foreigners.41 

Students from aristocratic families at the Secondary Grammar School and at the Law 
Academy in the Dualism 

Concerning the aristocratic students, information is available with respect to the interval 

between 1869/7042 and 1917/18. Based on this, the secondary grammar school had only 

                                                 
39 All those families and legal persons who contributed to the school’s maintenance in the course of its history. (Gömöry, 
1933, p. 42) 
40 Értesítő 1898/99, p. 127. (In the text, the expression ’[honosság = habitation]’ is mentioned, which I interpreted as 
place of residence.) 
41 Értesítő Eperjes, 1890/91, p. 139. 
42 Based on the bibliography by Gráberné and Léces (1997, p. 71), in 1867/68 and 1868/69, the school did not have a 
school yearbook (or these were lost). I did not have the means to pursue a birth registry-level research.  
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ten aristocratic students, out of which three became students of the law academy. This is 

a surprisingly low number; it seems that the elite of the scientific world only had a 

moderate interest in this school during the Dualism. There were more students (11 

people) who only enrolled at the law academy.43 The number of students with a high 

nobility rank was the highest in the first half of the 1870’s and around 1910. A long period 

existed in the life of the secondary grammar school and the law academy when they did 

not have any aristocratic students at all. The above mentioned altogether 21 students 

originated from 15 families. Their list is contained in Chart 1.  

Table 1: The Aristocratic Students of the Main Secondary Grammar School and the Law Academy at Eperjes (1869/70–
1917/18) 

Family’s name Denomination 
Registered at 

secondary gr. school 
(ppl) 

Registered at the Law 
Academy (ppl) 

Count Andrássy Roman Catholic 0 1 
Baron Braun (Brown) Evangelical/ Lutheran 1 0 
Baron Collas Roman Catholic 1 2 
Count Dessewffy Roman Catholic 0 1 
Count Festetics Roman Catholic 1 0 
Baron Ghillány Roman Catholic 0 3 
Count Kraith Roman Catholic 0 1 
Baron Laffert Evangelical / Lutheran 0 1 
Baron Luzsénszky Roman Catholic 0 1 
Baron Prónay Evangelical / Lutheran 0 1 
Baron Sardagna Roman Catholic 2 0 
Baron Uszlár Calvinist 1 0 
Baron Vay Calvinist 0 1 
Baron Wardener Roman Catholic 3 1 
Baron Zornberg Roman Catholic 1 1 
Summary  10 14 

Source: Értesítő Eperjes, 1869/70-1917/18. 

Among the aristocratic students, the Roman Catholics were in a majority (16 people), 

there were merely three Evangelical Lutherans and two Calvinists. So we can confirm that 

in the background of choosing a school, the most determining aspect in general was not 

religion. Even though it expressed loyalty to one’s denomination from the point of view of 

religious education, this fact had no significance if the person in question was enrolled as 

a private student. The majority of the students with a high-rank nobility enrolled at the 

secondary grammar school, however, were public students (7 people) or partially public 

students (2)44 . There was only one purely private student, the Catholic Baron László 

Sardagna (1902-1949),45 whose brother Béla (1894-1934) was both a private and public 

student at the same school.46 (Gudenus, 1999, pp. 221-223) 

                                                 
43 In the case of three schoolyears (1876/77–1878/79.), the names of the law academy students are missing from the 
school yearbook, so the number of high nobility students may well be higher than indicated here. 
44 They went from private student status into public student status. 
45 Értesítő Eperjes, 1917/18, p. 81. 
46 As a comparison: out of the aristocratic students of the law academy, ten were public students until the matriculation, 
two of them changed from public students into private students, and two remained private students until 
the/matriculation. (Értesítő Eperjes, 1869/70-1917/18.)  
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Just as generally among the school’s students (even if in somewhat smaller numbers than 

the non-aristocrats), there was a big proportion of aristocrats with ties to the county. In 

their case, we only possess data referring to their birthplace (see Chart 2), but even based 

in these, we can conclude a larger than average inclination for mobility within the high 

nobility.  

Table 2: Birthplaces of the Aristocratic Students 

Counties Secondary Grade School Law academy 
Sáros  3 7 
Abaúj-Torna 3 2 
Pest 0 2 
Zemplén 0 1 
Vas 1 0 
Bihar 1 0 
Szabolcs 0 1 
Alsó-Fehér 1 1 
Szilézia 1 0 

Source: Értesítő Eperjes, 1869/70-1917/18. 

Out of the aristocratic students of the secondary school, the Calvinist Baron Ottó Uszlár 

was the only one to complete all classes there.47 Baron Béla Sardagna was the student of 

the IV-VIII. classes, and the others spent even less time at the school.48 The number of 

those who had to repeat classes was strikingly high: three people. In a few cases, we have 

data referring to further studies as well as the students’ careers: Baron László Sardagna 

graduated in the Calvinist main secondary school at Miskolc, 49  and Baron Arthur 

Wardener was also a student of the Catholic secondary school at Miskolc.50 Baron Vilmos 

Zornberg also studied at the University of Budapest law department. Later, he had the 

post of chief financial advisor, as an employee of the Ministry of Finances.51 The same 

ministry employed Baron Dezső Collas (born 1894) as well, who started out as an articled 

clerk, and got as high as achieving the title of the ministry’s chief advisor.52 Baron Mihály 

Wardener (1891-1973) worked as a police inspector. (Gudenus, 1998, p. 225) 

The Evangelical Lutheran Secondary Grammar School at Nyíregyháza 

The History of the Institution 

Besides the secondary school at Eperjes, I also researched the history of the secondary 

school at Nyíregyháza, according to the same aspects. Considerably younger than Eperjes: 

Nyíregyháza was founded as a so-called professorial school in 1806, offering an education 

                                                 
47 He had to repeat the V. class. Until the IV. class, he was a private student, and from then on, he became a public student. 
(Értesítő Eperjes, 1874/75, p. 12, 1875/76, p. 12, 1876/77, p. 45, 1877/78, p. 48, 1878/79, p. 66, 1879/80, p. 74, 
1880/81, p. 78, 1881/82, p. 54, 1882/83, p. 42) 
48 Értesítő Eperjes, 1907/08, p. 84, 1908/09, p. 89, 1909/10, p. 101, 1910/11, p. 118, 1911/12, p. 139. 
49 Értesítő Miskolc Calvinist, 1921/22, p. 42. 
50 Értesítő Miskolc Catholic, 1924/25, p. 38; 1925/26, p. 95.  
51 A Budapesti Magyar Királyi Tudomány-egyetem Almanachja MDCCCLXXII-LXXIII-ről, 1873, p. 94, A m. kir. állami 
Számvevőszék jelentése az 1912. évi zárszámadásról…, 1913, p. 64.   
52 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922–1923, p. 172, M.T.I. Napi hírek, 7. Sep. 1942, 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/NapiHirek_1942_09_1/?query=collas%20dezs%C5%91&pg=261&layout=s.  
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above the elementary level. In 1854, the state prohibited its functioning, citing quality 

reasons, so its work continued within the purview of the elementary school – disguised. 

The town, however, needed a public secondary school, so in 1861, the Evangelical 

Lutheran Diocese decided to establish a lower secondary grammar school. Since the 

leadership of the town also deemed its opening to be important 53 , they granted the 

institution a subsidy, as a result of which it was able to develop into a four-class lower 

secondary school.54 In 1867, the school was granted accreditation, and subsequently, for 

a few years, it functioned with a preparatory school 55  and four secondary grammar 

classes. In 1874/75, it was completed with a fifth class, and a year later, with a sixth class. 

The next expansion started about ten years later: in 1886/87, a seventh class was opened, 

and in 1887/88, an eighth class started. At this point, they held their first graduation 

exams. Previously to this – more accurately, as a financial condition of this – in 1886, the 

maintainer entered into a contract with the state. As a condition of the grant, in 1888, the 

institution received a new building, which, however, very soon proved to be too small. In 

order to provide enough room for the parallel classes, the building was extended 

according to Ignác Alpár’s designs – once again via a state grant. (See picture 2.). The new 

building, together with the new gymnasium, was inaugurated in 1907. From 1912, on the 

request of the local society, the school also enrolled female private students as 

outboarders. The parents themselves paid for the female inspector, and the girls were not 

entitled to a study fee discount. Following the opening of the secondary grammar school 

for girls in 1917, the number of female students gradually decreased. The school’s most 

famous student was Gyula Krúdy. (Bánszki, 1993, pp. 5-8, Nádorvári, 2006, pp. 9-13) 

Picture 2: The Evangelical Lutheran Main Secondary Grammar School’s Building at Nyíregyháza (1907/08) 

 
Source: Értesítő Nyíregyháza, 1907/08. 

As a result of the extension, the number of students at the school doubled (see picture 4). 

The need for this institution is indicated in the fact that it became /better attended than 

the secondary grammar school at Eperjes. It is striking that just a minor difference exists 

                                                 
53 During the Dualism, merely two secondary schools functioned in Szabolcs county. The state-maintained school at 
Nagykálló was founded as a so-called Realschule (natural science school) in 1870. It became an eight-class school in 
1881/82; however, as a result of the depopulating higher classes, in 1890, it was reorganized into a lower natural 
science school, and later, in 1895, it was transformed into a lower secondary grammar school. (Martinyi, 1900, 
http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0019/15.html.)  
54 The fourth class was opened in 1864/65.  
55 The preparatory school started by 1878/79.  
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between the numerical data of the four-class and the six-class version (cf. the data of the 

schoolyears 1870/71. and 1880/81). The development into main secondary grammar 

school caused the big increase.  

Figure 4: The Students of  the Evangelical Lutheran Secondary Grammar School at Nyíregyháza  

 
Source: Értesítő Nyíregyháza, 1870/71, p. 13, 1880/81, p. 24, 1890/91, p. 79, 1900/01, p. 102, 1910/11, p. 133. 

Before moving on to the students’ denominational and nationality distribution, I will 

introduce the town and the county in short from this aspect. Nyíregyháza – following 

Nagykálló – became the seat of Szabolcs County in 1876. The town had a wide variety of 

nationalities as well as denominations, similar to Eperjes. In 1857, the majority (66%) of 

the inhabitants (17 416 people) belonged to the Evangelical Lutheran denomination. 

(Nyíregyháza was also called the ‟Lutheran Rome”.) The proportion of Roman Catholics 

stood at 24%, that of Greek Catholics was 10%. The Calvinist Church was the smallest 

(3%). In the Dualism the town’s population increased, and as a result of people moving in, 

the denominational distribution modified. In 1881, the Evangelical Lutherans were the 

largest segment (12 731 people, 53%), followed by Roman (21%) and Greek Catholics 

(11%). The proportion of Calvinists increased up to 7%. The Israelite population of the 

town grew to an even more significant extent (8%). Ten years later, the proportion of 

Evangelical Lutherans decreased to 49% (13 408), while that of the Roman and Greek 

Catholics as well as Israelites remained unchanged; that of the Calvinists, however, 

increased by almost 3%. As for the denominational distribution of Szabolcs County, in 

1890, the largest denomination there was the Calvinists with 39%, the second largest was 

the Roman Catholic (27%), the third was the Greek Catholics (19%), and the Israelites 

were fourth (9%). The Evangelical Lutherans followed only after these with 6%. The cause 

of this can be found in the nationality distribution: namely, in a county with 96% of its 

inhabitants speaking Hungarian, the majority of the Slovakian population (3%) lived in 

Nyíregyháza (1890). The people of this population were primarily the members of the 

Evangelical Lutheran Church, so for a long time, the language of the religious services was 

Slovakian. The first Hungarian-speaking Sunday service was held at the middle of the 
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1850’s, and this practice was made permanent in 1873 (Leffler, 1900, Kálnay, 1900). In 

1891, the town’s nationality distribution stood as follows: 84% Hungarian (22 576 

people), 15% Slovakian (4184), 1% German (196).56 

The language of education at the Evangelical Lutheran secondary grammar school – owing 

to the time of its foundation – was Hungarian. Probably this also contributed to the fact 

that among the students, there were hardly any (1–5%) with a non-Hungarian mother 

tongue (see Illustration 5). The town’s Slovakian population most certainly spoke 

Hungarian in the second part of the period researched.  

Figure 5: The Mother Tongue of the Students57 at the Evangelical Lutheran Secondary Grammar School at Nyíregyháza 

 
Source: Értesítő Nyíregyháza, 1880/81, p. 24, 1890/91, p. 79, 1900/01, p. 102, 1910/11, p. 133. 

As I wrote, the Evangelical Lutheran secondary grammar school was the only secondary 

school at Nyíregyháza; and even in the whole county, only one more secondary school 

existed, which, to make matters worse, only functioned with eight classes for a mere ten 

years. This might have been the reason why it was mainly the students of the town and 

the county who attended this school. In 1880/81, 73% of the enrolled students lived 

locally. In 1890/91, this proportion among the students who completed their exams was 

46%; in ten years, it was 59%, and in twenty years, 63%. In 1890/91, the proportion of 

those who lived in the county was 34%, later 24% as well as 25%. 20% lived in other 

Hungarian counties (1890/91.), later 16% (1900/01.) as well as 11%. At times, foreigners 

also appeared among the students, but only in minimal numbers. 58  Thus, the area 

catchment of this school was narrower than that of the institution at Eperjes.  

Regarding the students’ denominational distribution (see Illustration 6), a similar 

tendency could be observed: the proportion of Evangelical Lutheran students decreased 

considerably (by approx. 20%), although the local Evangelical Lutherans sometimes were 

                                                 
56 Nyiregyháza. http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/076/pc007606.html#3. 
57 The data of the first schoolyear refer to the enrolled students, and in the case of the other schoolyears, the students 
who have completed their exams are listed. 
58 Értesítő Nyíregyháza, 1880/81, p. 24, 1890/91, p. 81, 1900/01, p. 104, 1910/11, p. 135 
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even granted discounts.59 The proportion of Calvinists, however, increased in the second 

half of the age: In 1900/01 and 1910/11, their number already surpassed that of the 

Evangelical Lutherans. Regarding the proportion of Catholics, at first it increased, and 

then – in the sampled schoolyears – it remained steady (around 20%). As for the Jews, 

their proportion exceeded their town and county proportion by far, thus becoming the 

schools’ most populous group.  

Figure 6: The Denomination of the Students60 at the Evangelical Lutheran Secondary Grammar School of Nyíregyháza 

 
Source: Értesítő Nyíregyháza, 1870/71, p. 13, 1880/81, p. 24, 1890/91, 79, 1900/01, 102, 1910/11, 133. 

Students from aristocratic families 

Between 1870/71. and 1918/19.61 among the school’s students – as witnessed by the 

school yearbooks – 20 aristocratic students attended, 15 boys and 5 girls/women. The 

latter followed the examples of male siblings, with one exception. 62  Duchess Margit 

Odescalchi (1903-1982) enrolled one year after her brother Miklós (1902–1945). 63 

(Gudenus, 1993, pp. 406-417.) Both children of Count Gábor Vay, Lord Lieutenant of 

Szabolcs County, Mária (1896-1935) and László (1897-1945) were the students of the 

school. (Gudenus, 1998, p. 168.) They completed all the secondary school classes there as 

private students.64 The Catholic Count József Hoyos chose the secondary grammar school 

at Nyíregyháza for four65 of his six children: both of his sons and two of his four daughters 

                                                 
59 Their study fees were smaller, and later, they were the only ones permitted to register on the first day (Értesítő 
Nyíregyháza, 1880/81, p. 25, 1910/11, p. 129. 
60 In the case of the first two schoolyears, the data apply to the enrolled students, in the case of the others, they refer to 
the students who completed their exams. 
61  The school yearbook of the 1867/68. schoolyear is only available at Sárospatak, in the Calvinist church district 
collection; however, I did not have the means to research there. As for the 1868/69 volume, no more examples are 
extant. (Gráberné & Léces, 2005, p. 94) 
62 Baron Mrs. Jenő Babarczy, née Jolán Jósa (born 1881) completed the 8th class as a private student in 1913/14, that 
is, at 33 years old, and graduated with Excellent results. (Értesítő Nyíregyháza, 1913/14., p. 92, p. 75.) Her first child 
died before the age of one, in 1907. Her second one was only born years later, in 1917. (Gudenus, 1990, p. 75.) 
63  Értesítő Nyíregyháza, 1912/13, p. 87, 1913/14, p. 80. (Miklós also graduated from there in 1920. [Értesítő 
Nyíregyháza, 1918/19. & 1919/20, p. 16.] 
64 Értesítő Nyíregyháza, 1907/18, p. 115, 1908/09, p. 125, 1909/10, p. 146, 1910/11, p. 123, 1911/12, p. 92, 1912/13, 
p. 94, 1913/14, p. 91, 1914/15, p. 116. 
65 Count Hoyos Sándor (1897-1982), Mária (1900-1971), György (1904-1986) and Dorottya (1907-1982). (Gudenus, 
1990, p. 573.) 
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studied here. The boys were public students; they studied there from the first class. 

Sándor attended the school up to his graduation, and György left it while repeating the 

7th class in 1921/22. Mária completed. the 4th-8th classes in this school and also 

graduated here; Dorottya, however, only completed the first class. The girls were both 

regular private students, which means they did not attend classes.66  

The children of altogether 15 families with a title of high nobility studied n this secondary 

school – including the Knights (see Illustration 7). Most of them (5 people) came from the 

Calvinist Vay family, 67  the family of the Catholic Count Hoyos gave the school four 

students and the family of Count Pongrácz, likewise Catholics, gave three. Among the 

aristocratic students, the Catholics were clearly the dominant religion (13 people), with 

only four Calvinists and merely one single Evangelical Lutheran (Count Károly Beust) 

among them.  

Figure 7: Aristocratic Families in the Evangelical Lutheran Secondary Grammar School at Nyíregyháza 

 
Source: Értesítő Nyíregyháza, 1870/71-1917/18. 

The first aristocratic students appeared in the school in 1886/87; that is, when the 

institution began developing into a main secondary grammar school. Their numbers, 

however, only started increasing from 1906/07. The majority of them only completed a 

few classes here (see chart 3), and mainly the upper classes. Until 1918, merely three of 

them completed all the classes, and out of these students, only Count Sándor Hoyos 

attended it as a public student. Four of them interrupted their studies here, and returned 

later: three of them into the next class, and one of them years later.  

Table 3: Aristocratic Students in the Evangelical Lutheran Secondary Grammar School at Nyíregyháza 

How many classes did the student register into? Which one(s)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 I. VIII. 
5 3 3 2 3 1 0 3 6 12 

Source: Értesítő Nyíregyháza 1870/71-1917/18. 

                                                 
66 Értesítő Nyíregyháza, 1907/08, p. 114, 1908/09, p. 124, 1909/10, p. 145, 1910/11, p. 122, 1911/12, p. 91, 1912/13, 
p. 93, 1913/14, p. 86, p. 115, 1914/15, p. 103, p. 111, p. 115, 1915/16, p. 59, p. 68, 1916/17, p. 31, p. 33, p. 39, 1917/18, 
p. 20, p. 39, p. 48, 1918/19. & 1919/20, p. 15, 1920/21, p. 15, 1921/22, p. 15.  
67 Countess Mária Vay’s religion was Roman Catholic – presumably after her mother, Countess Márta Zichy. 
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The majority of the aristocratic students (14 people) were private students. This means 

that even without the girls, the students completing their classes as private students were 

a majority. Two of these already completed the 8th class as public students. Most of them 

(eight people) were born in Szabolcs County, with the neighbouring Bihar being the 

second, as well as Budapest (3–3 people). Four of these students were born abroad.  

Closing thoughts 

The case of these two schools, the Evangelical Lutheran secondary grammar school at 

Eperjes and Nyíregyháza, respectively, are good examples of how different two schools 

could be even from the same genre. On the other hand, these differences could be 

accounted for by the different schooling habits that have had been developed within the 

already rather heterogeneous group of aristocrats in this age, so one cannot expect one 

and the same kind of behaviour. At Eperjes, the majority of them were public students, 

whereas at Nyíregyháza, they were mostly private students. At Eperjes there were no girl 

students, while they did enroll into the school at Nyíregyháza – just like into the Piarist 

school at Budapest, or the Royal Catholic main secondary grammar school at Pozsony. A 

common character trait of the two schools was that they had very few aristocratic 

students completing all the classes within their walls; however, this was not unusual 

among the civilian stratum, either. Moreover, we could observe in both schools the 

declining importance of religion in terms of their school choices. The proof of this is the 

fact that the Evangelical Lutherans68 were represented among the aristocrats in smaller 

proportions than among all the students in general; moreover, that there were Catholics 

also among the public students. When choosing a school, however, the settlement, that is, 

the seat of the institution became a significant consideration.  
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Absztrakt 

1935-ben Sárospatakról indult el az a mozgalom, mely a tehetséges népi, azaz falusi és 
tanyasi parasztgyerekek megkeresését, gimnáziumi oktatását-nevelését vállalta fel. 
Aluról induló, önkéntes kezdeményezés volt, nem javasolta semmilyen hivatalos hatóság, 
ugyanakkor Patakon minden iskolai fórum messzemenően támogatta. A tehetségmentés 
a tanárok szívügye lett: a programban részt vevők semmilyen javadalmazást nem kaptak 
munkájukért, sőt rendszerint maguk tettek adományokat egyenként vagy a tanári kar 
tagjaként. A tehetségkutató, tehetségmentő munka néhány év alatt országos mozgalommá 
nőtte ki magát. Előbb a – hagyományosan „szegények iskoláiként” is emlegetett – 
református gimnáziumok némelyike csatlakozott, 1941-től pedig már az állam is 
feladatának tekintette a népi tehetségek mentését, aminek következtében 72 egyházi és 
állami gimnáziumban vállalták és folytatták a „nemzetépítés” ezen programját. 

Kulcsszavak: tehetségkutatás, tehetségmentés, tehetséggondozás, református 
kollégiumok 

Abstract 

The movement undertaking the search for talented children from rural areas as well as 
their secondary education began in Sárospatak in 1935. It was a voluntary grassroots 
initiative not suggested by any official authorities but strongly supported by all school 
forums in Patak. Talent rescue became a responsibility dear to the teachers’ hearts: those 
participating in the programme did not receive any remuneration for their work; on the 
contrary, they regularly made donations themselves, individually or as members of the 
teaching staff. Talent development and talent rescue grew into a national movement over 
the years. Some of the reformed secondary schools, traditionally referred to as “the 
schools of the poor”, joined first, and from 1941 the government, too, was committed to 
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saving talents, which resulted in 72 religious and state-run secondary schools taking over 
and continuing this programme of “nation building”. 

Keywords: talent scouting, talent rescue, talent development, reformed colleges 
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Bevezetés 

Tehetségmentés a református iskolák történetében mindig is volt. Ennek 

eredményeképpen emelkedtek ki időnként az alsóbb társadalmi rétegekből egyesek, a 

„többre, nagyra hivatott egyének” (Harsányi, 1940a. 94.). Igaz, időről-időre mindenféle 

szándékos tehetségkutatás nélkül is felbukkantak és kitűntek néhányan.  

Korszakunkban hagyományosan több ösztöndíj is segítette a tehetséges diákok 

tanulmányát egyházi és állami gimnáziumokban egyaránt, melyeknek előfeltétele volt az 

előző tanévben elért jeles eredmény, így az első évesek kimaradtak belőle, tehát a 

szegényebbek számára a továbbtanulás lehetősége elérhetetlen volt. (Harsányi, 1940b.) 

1935-től kezdődően másról volt szó, ekkor kezdett tervszerű tehetségkutatásba a 

sárospataki református gimnázium, majd a következő években más református iskolák: 

Hódmezővásárhely, Nagykőrös, Miskolc, Pápa és Szeghalom (Harsányi, 1940b) is 

csatlakoztak az akcióhoz, 1941-től pedig kormányzati programmá növekedve a pataki 

kezdeményezés, már 72 állami és egyházi gimnázium végezte a tehetségkutatás, 

tehetségmentés, tehetséggondozás feladatát, szolgálatát. Fontos ezeket a fogalmakat 

egymástól megkülönböztetve, külön értelmezni. A kutatás fontosságát akkor 

hangsúlyozták, amikor arról volt szó, hogy „a legarravalóbb népi gyermekeket” (Harsányi, 

1942a. 4.) akarták megtalálni. A tehetségmentés kifejezés használatakor a kutatás célját 

állították előtérbe: az egyébként elkallódó értékek, életek megmentését. A 

tehetséggondozással kapcsolatban pedig azt tartották, hogy mivel a tehetség csak ígéret, 

az akkor teljesedhet ki, ha a képességek kifejlődnek, szükség van tehát a tehetség 

gondozására. (Harsányi, 1942b) 

A mozgalom célkitűzései kezdettől világosak és konkrétak voltak. A tehetségkutatás 

„inkább erkölcsi értékű és gyökerű” (Harsányi, 1941. 7.) indulásakor egyfajta társadalmi 

igazságszolgáltatásra vállalkozott, arra, hogy a legszegényebb (szegényparaszti és 

földnélküli) református családok gyermekei nagyobb arányban juthassanak a gimnáziumi 

képzésbe: a műveltség magasabb fokaira, az egyetem kapujába, végső soron pedig egy 

más emberi életminőséghez. Jól illusztrálja ezt az óriási aránytalanságot az 1938. évi 

statisztikai adat: a lakosság 31,15%-a volt kisbirtokos, kisbérlő, ipari munkás – miközben 

a gimnáziumi tanulóknak mindössze 8,84%-a került ki az ő gyermekeik közül; 

napszámosok, gazdasági cselédek, házi cselédek ugyanekkor a társadalom 38,98%-át 

adták, míg gyermekeiknek mindössze 1,33%-a tanulhatott gimnáziumban. A népi 

tehetségkutatás e két társadalmi csoportra fókuszált, hogy javítson valamelyest a 

megdöbbentő aránytalanságon. (Harsányi, 1942a) 

A célkitűzés hamarosan kitágult, bár az alapeszme ugyanaz maradt. A tehetségkutatásban 

részt vevők úgy értékelték, hogy a középiskolák padjait részben nem elég tehetségesek 

foglalták el, miközben anyagi és társadalmi okok miatt sok tehetséges falusi gyermek nem 

jutott el a gimnáziumba; részben pedig túl soknak találták ott az idegen „elemeket”, 

(Harsányi, 1942a. 5.) miközben – véleményük szerint – a „jellegzetes magyar faji és 
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szellemi adottságokat” (Harsányi, 1942a. 5.) a falusi, tanyasi paraszti rétegből valók 

hordozzák. A fennálló helyzetet nemzeti szempontból egyenesen öngyilkosságnak ítélték, 

s ebben változást sürgetve a „mélymagyarság” (Dallos, 1941; Harsányi, 1984) csoportjából 

kívánták kiválogatni a legalkalmasabbakat. [A mélymagyar, mélymagyarság kifejezések a 

korszak új terminológiái voltak úgy, hogy csupán a szó alakja volt új, jelentése régi: a 

társadalom szegényeit, sőt legszegényebbjeit értették alatta. Azokat jelentette, „akik 

szinte csak napból, levegőből s Isten különös kegyelméből élnek. És akiknél mindezek 

ellenére is – vagy éppen ezért – gyermek van bőségesen; 4-5-6 egy családban. Nem ritkán 

11 is. Ezek a gyermekek felsőbb iskolához semmikép nem juthatnak – cipő és ruha híján 

az elemihez is csak nagy kínnal -, holott annyi köztük a tehetség, hogy bámulni való.” 

(Dallos, 1941; Harsányi, 1984)] Mindennek az volt a kimondott célja, hogy az aktuális 

középosztályt felfrissítsék, kiegészítsék nemzeti és szellemi szempontok alapján, azaz „a 

magyar népnek magyar jellem és észjárás szerinti” (Harsányi, 1942a. 5.) vezetőket 

képezzenek. A harmincas évek őrségváltó törekvése érhető tetten a népi tehetségmentés 

munkájában; az erkölcsi indíttatású mozgalom hamarosan „határozott társadalom- és 

magyarságmentő jelleget öltött”, (Harsányi, 1941. 7.) valóságos nemzetmentő hivatássá 

lett. (Harsányi, 1940b. 2.) Ezek alapján gyakorta „szellemi telepítésként” (Harsányi, 

1940b. 7.) is definiálták munkájukat. [Az őrségváltás fogalmát a különböző politikai 

irányzatok ugyan – céljaiknak megfelelően – különbözőképen értelmezték, de ezen 

értelmezések közös elemét egy új politikai-társadalmi-gazdasági kulturális elit kialakítása 

és a korábbi vezető rétegek kiszorítása jelentette.] 

Sárospatak 

Már 1931-től folyt bizonyos nevelési kísérlet Patakon: az Angol Internátus jómódú lakói 

mellett az épület manzárdjában 12 kitűnő előmenetelű, példás magaviseletű szegény 

fiúnak biztosítottak ingyen férőhelyet. A kísérlet célja az volt, hogy megvizsgálják, hogyan 

él együtt egy csoport, ha kizárólag tehetségesek alkotják. A tapasztalat azt igazolta, hogy 

önmagában ez a homogenitás nem járt negatív hatásokkal, sokkal fontosabb volt a 

közösségi lét megszervezésének minősége. (Harsányi, 1994) Rövid idő alatt az is kiderült, 

hogy a kiválasztott fiúk a velük szemben támasztott magas követelményeket 

természetesnek tartották, tanulmányi előmenetelük annak megfelelően alakult, sőt „ők 

szégyellték volna legjobban, ha az őket kiválogatók bizalmának nem tudtak volna 

megfelelni.” (Harsányi, 1994. 54.) 

1934 júniusában Medgyasszay András főiskolai igazgatótanácsos, egyházmegyei 

tanácsbíró javasolta az igazgatótanácsának egy olyan alap létesítését, amelyből 

támogathatják a gimnázium első osztályába kerülő szegény sorsú, tehetséges 

gyermekeket. Az igazgatótanács elfogadta a javaslatot, rendelkezett a program anyagi 

alapjáról és a diákok felvételének módjáról, amit ún. tehetségvizsgához kötött. 

Tulajdonképpen ezzel a határozattal született meg a pataki tehetségkutatás. (Harsányi, 

1940b.) Azok a szegény sorsú, tehetséges falusi gyerekek pályázhattak, akik már 

betöltötték a 10., de még nem töltötték be a 13. életévüket. (Harsányi, 1941) 
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A kiválasztás előzményei 

Az eredményes munka előfeltétele mindenekelőtt az volt, hogy minden református 

lelkipásztor és tanító, valamint minden gyermeket nevelő család és minden öntudatos 

református ember tudjon a programról. (Harsányi, 1940b.; Harsányi, 1942a.) 

A kiválasztás munkája gyakorlatilag már több évvel megelőzte a gimnáziumba kerülést. 

Ezek az esztendők voltak a tanítói és lelkipásztori szellemi irányítás és az önképzés évei. 

(Harsányi 1940b). Mivel a gimnázium csak a tehetségvizsgára jelentkező gyermekekre 

tudott gondot viselni, kiemelten fontosnak tartották a falvak lelkészeinek és tanítóinak 

munkáját a kiválasztásban, hiszen ők ismerték azt a társadalmi célcsoportot, amelyre a 

program fókuszált, és ők ismerték azokat a tanulókat, akik érdekében a tehetségmentés 

munkája elindult. A tanító fontos hivatását a gyöngyhalász munkájához hasonlították: fel 

kell ismernie az igazgyöngyöt, megkülönböztetve azt a hamar elpukkanó buboréktól, 

majd felszínre kell hoznia azt. (Harsányi, 1985a) 

 Mivel azonban a kiválasztás nem történhetett ötletszerűen, Sárospatak komoly rendszert 

dolgozott ki a felvételi vizsgákra. Tisztában voltak azzal, hogy nincs csalatkozhatatlan 

módszer, inkább a tapasztalat formálta az évek során vizsgáztatásuk metodikáját. A 

diákok tanulmányi eredményei azonban igazolták a tehetségvizsgák helyességét. 1942-

ben arról számolt be Harsányi István, a pataki tehetségkutatás vezető személyisége, hogy 

a kiválasztott gyermekek mintegy 70%-a „bevált”, (Harsányi, 1942a) pedig többen voltak 

közöttük, akiket kísérleti szempontból vettek fel. 

A tehetségvizsgára jelentkezők száma 1935-38 között 8-10 fő volt évente, 1939-ben már 

23-an, 1940-ben 27-en, 1941-ben pedig 42-en szerettek volna bekerülni e program 

keretében a pataki gimnáziumba. (Harsányi, 1941) 

Az 1935 szeptemberében tartott első tehetségvizsga eredményeképpen 4 gyermek nyert 

felvételt, 1936-ban 3, 1937-ben 1, 1938-ban 6, 1939-ben 10 tanuló csatlakozhatott. 

(Harsányi, 1940b) 1935-48 között összesen 59 tehetségvizsgás diák tanult Sárospatakon. 

(Harsányi, 1984) Ezek a számok önmagukban is igazolják, hogy életképes, fejlődő 

vállalkozás volt a tehetségmentés munkája. 

Anyagi alap 

Nem csak a tehetségvizsgás diákok száma növekedett, de évről-évre nőtt az az anyagi alap 

is, mely lehetővé tette iskoláztatásukat. A gimnázium tanulóinak tandíjából elkülönített 

évi 500-550 pengő mellett az igazgatótanács 150 pengővel emelte az alapot, a gimnázium 

tanári kara maga is jelentős adományokat tett, például 1940-ben 489 pengővel támogatta 

a programot. Ugyanekkor egy pataki öregdiák „Szeretetfalva ösztöndíj” címen 

(Szeretetfalva a sárospataki népfőiskola jelképes falujának elnevezése volt) egymaga 720 

pengőt adományozott, a Magyar Élet Pártja egyik országgyűlési képviselője pedig 150 

pengővel járult hozzá a tehetségmentéshez. Adományozott az Erdélyi János Önképzőkör, 

az egyházmegye és az egyházkerület is. A Sárospatakon állomásozó 8. árkásztábor egy, az 
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Angol Internátus két tehetségvizsgás tanuló élelmezéséről gondoskodott, Nádudvar 

település vezetése és értelmisége pedig egy nádudvari napszámos kitűnő tanuló fiának 

minden költségét fedezte. Mindezek következtében az iskola 1940-ben a 24 

tehetségvizsgás tanulójának már 6175 pengő segélyt tudott kiosztani: egyeseknek a 

teljesen ingyenességet biztosítva, másoknak tandíjkedvezményre, tápintézeti segélyre 

vagy internátusi kedvezményre. (Harsányi, 1940b) 1941-ben tovább bővült az anyagi 

fedezet, a fentieken kívül a pataki legátusok felajánlották jövedelmük 1%-át, a Humán 

Internátus diákjai 500 pengőt adtak, de hozzájárultak egyes gimnáziumi osztályok is a 

program anyagi fedezetéhez olyan módon, hogy iratterjesztésből, illetve filléres 

adományokból összegyűjtött pénzüket ajánlották fel. A szerénynek mondható anyagi 

keretű indulás tehát évről évre jelentősen gyarapodott. Az 1941/42. tanévben már 14.000 

pengőt osztottak szét a tehetségvizsgások között. (Harsányi, 1941) 

A legnagyobb kedvezmény a tandíjmentesség volt, amit megkapott minden első évre 

felvett, továbbá minden kitűnő és jeles eredményt elért tehetségvizsgás diák. A 

tanulmányi eredmény függvényében azonban el is lehetett veszíteni a támogatást, illetve 

magasabb évfolyamokon a tehetségvizsgás diákok magántanítványok vállalásával maguk 

is hozzájárultak képzési költségeikhez. Arra azonban figyeltek tanáraik, hogy ne terheljék 

túl őket a pénzkeresés felelősségével. Ideális esetben csak annyi magántanítványuk volt, 

ami nem ment saját tanulmányaik rovására. „Nem robot alatt roskadozó koravén, 

életkedv nélküli fáradt embereket” (Harsányi, 1940b) akartak nevelni belőlük, hanem 

fontos volt, hogy a maguk szellemiségét minél hatékonyabban ki tudják bontakoztatni. 

Felvételi szempontok 

A tehetségvizsgára jelölés elsődleges szempontja értelemszerűen a tehetség volt, 

protekció vagy más mellékszempont e vonatkozásban nem érvényesülhetett. Ezt az 

irányelvet hangsúlyosan deklarálták a tanítók és lelkészek felé egyrészt abból a célból, 

hogy a legjobbak fejlődését már az alsóbb elemi osztályokban is segítsék, másrészt azért, 

hogy az olyan szülők nyomásának, akik kevésbé tehetséges fiaikat szerették volna ilyen 

módon iskoláztatni, ellenálljanak, míg más szülőket, akik féltek tehetséges gyermekük 

taníttatásának költségeitől, vagy azok családból való kiszakadásától, megnyerjenek. Várta 

tehát a sárospataki gimnázium mindazokat a diákokat, akik „értelmességükkel, 

felfogóképességükkel, intelligenciájukkal az átlagos színvonalat jóval” (Harsányi, 1940b) 

felülmúlták, továbbá lehetőséget kínáltak olyan gyermekeknek is, akik nem általános 

tanulmányi eredményükkel emelkedtek ki, hanem egy területen mutattak kivételes 

tehetséget, például képzőművészetekben, zenében, vagy matematikai tehetségük, 

műszaki érdeklődésük volt átlag feletti. 

Döntő szempont volt az is, hogy csak olyan gyerekek jelentkezhettek a tehetségvizsgára, 

akiknek szülei anyagiak híján egyáltalán nem tudták továbbtaníttatni gyermeküket. A kb. 

100 pengő feletti állandó havi jövedelemmel rendelkezők gyermekei nem kaphattak ilyen 

ösztöndíjat, hogy valóban a napszámosok, nagycsaládos törpebirtokosok, munkások 
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gyermekei részesülhessenek abból. A program csak így érhette el célját, a társadalmi 

mobilizáció lehetőségét. (Harsányi, 1940b) 

Vizsgálták még a jelentkezők testi adottságát, egészségi állapotát, fizikai kondícióját is. A 

felvételi eljárás önálló része volt egy orvosi vizsgálat is. Krónikus betegség a vizsgázó vagy 

a családtagok anamnézisében általában kizáró okot jelentett. A valóban tehetséges, de 

gyenge fizikumú gyermekekre – ideális esetben – korán odafigyeltek, fizikai erősítésüket 

minőségi étkeztetéssel segíthették. A testi egészség kritériuma szigorodását láthatjuk a 

következő években. 1940-ben már úgy fogalmaztak, miszerint: „komoly orvosi 

vizsgálatnak vetjük alá a jövőben a jelentkezőket, s csak a testileg is alkalmasnak 

bizonyulók közül válogatunk”. (Harsányi, 1940b. 12.) Az érvelés nagyon gyakorlati: 

„hiszen nagy erőfeszítésekre lesz szükségük az életben”. (Harsányi, 1940b. 12.) E 

szelekció mögött azonban valószínűsíthetjük a kor revíziós törekvéseit is. (Martinkó, 

2006)  

A pataki tehetségvizsgák 

Mivel a program olyan diákokat kívánt támogatni, akik majd „kamatostul visszaadják a 

társadalomnak szellemiekben mindazt, amit tőle kaptak”, (Harsányi, 1940b. 9.) ennek 

garantálására a jelentkezők körében tehetségvizsgákat tartottak. Az 1935. évi első ilyen 

vizsga tapasztalatainak figyelembevételével 1936-tól már két részből álló felvételit 

szerveztek.  

Valójában már az első részt is megelőzte az az adminisztrációs munka, melyet a lelkészek 

és tanítók végeztek el egy központilag összeállított jelentkezési lap felhasználásával. 

Ebben részletesen fel kellett tüntetni a jelentkezők egyéni és családi adatait: a szülők 

foglalkozását, ingó és ingatlan vagyonát, a gyermek iskolai eredményeit, továbbtanulási 

motivációját. Meglehetősen nagy hangsúlyt fektettek itt is a jelentkező és egész családja 

egészségi állapotának bemutatására: szinte mindenre kiterjedő jellemzést készítettek a 

jelöltről, rákérdeztek esetleges fogyatkozására, korábbi betegségeire, testvérei egészségi 

állapotára és betegségeikre, továbbá a családban történt halálozásokra a testvérek, szülők 

és nagyszülők körében. 

Származása tisztázására a gyermek négy nagyszülőjének családi és utónevét, illetve 

foglalkozását is fel kellett tüntetni, tekintettel az esetleges névváltoztatásokra, amely 

esetekben az eredeti nevet is jelölni kellett. Bizonyára ez is az őrségváltás szándékával 

történhetett. 

A lelkész és/vagy tanító emellett egy megfigyelési lapot is kiállított a gyermekről, melyben 

habitusára, jellemére, szüleivel való kapcsolatára, nemzeti érzelmeire vonatkozó 

tulajdonságait jelölte meg; továbbá egy személyi lapot, melyben a jelentkező 

érdeklődését, iskolai viselkedését, tanulási módszereit, elért eredményeit, esetlegesen 

rossz szokásait, gyengéit jellemezte. (Harsányi, 1941) 
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A vizsga első része a gyermek falujában, a tanító felügyelete mellett zajló írásbeli munka 

volt, melynek keretében egy meghatározott témájú fogalmazást kellett készíteniük a 

jelölteknek, továbbá néhány matematikai feladatot kellet önállóan megoldaniuk.  

A jelentkezési lapokat és a dolgozatokat legalább három gimnáziumi tanár egymástól 

függetlenül értékelte, s ezek alapján hívta be a legjobbakat a vizsga második részére 

Sárospatakra. Ugyanakkor nem zártak ki senkit ebből a lehetőségből a házi dolgozatot 

készítők közül. Így állhatott elő az a helyzet, hogy a bizottság 1941-ben 17 jelentkezőt 

hívott be a második fordulóra, mégis 22-en jelentek meg a megmérettetésen. (Harsányi, 

1940b; Harsányi, 1941) 

A vizsgafeladatok komplexek voltak, minden évben változtak, így direkt módon készülni, 

vagy egy diákot célzottan felkészíteni arra nem lehetett. A bizottság – nagyon modern 

módon – alapvetően a jelöltek kompetenciáira volt kíváncsi. Úgy tartották, hogy „a 

tehetségvizsgán nem a kész tudás a lényeg, hanem a képesség. A szellem bősége és 

rugalmassága”. (Harsányi, 1994)  

Sok tehetségvizsga anyaga megismerhető a fennmaradt forrásokból. Ezek közül egyről, az 

1941. éviről álljon itt egy rövid ismertető.  

A jelölteknek egy hét fős tanári bizottság előtt kellett bizonyítani alkalmasságukat. A két 

napos felvételi eljárás egy rövid közös kirándulással indult, ahol kötetlen beszélgetés 

keretei között kezdődhetett az ismerkedés. Első nap délutánján tartották az írásbeli 

fordulót, mely egy képleírásból (Győri Elek: Temetés falun c. képéről), egy irányított 

fogalmazásból (kihez szeretnél hasonló lenni?) és egy szövegkiegészítős feladatból állt, 

majd rövid szünet után egy pszichológiai mérés (Bourdon-féle figyelemvizsgálat) 

következett. A vizsgák után természet- és ismeretterjesztő filmeket vetítettek a 

gyerekeknek. 

Vacsora után iskolaorvosi vizsgálat következett. Ebben az évben senkinek sem volt olyan 

testi fogyatékossága, ami akadály lehetett volna a programba kerülésre. 

Másnap tartották a szóbeli vizsgákat, melyek három tanteremben, három bizottság előtt 

zajlottak. Minden diák vizsgázott minden bizottság előtt. Először a humán készségeikről 

és ismereteikről adtak számot olvasás, szövegértés, versmondás, szó- és szöveg-

emlékezetpróba, közmondás-magyarázat formájában, továbbá történelmi és földrajzi 

témákban is tettek fel kérdéseket a tanárok. A második bizottságban a matematikai 

gondolkodásukra voltak kíváncsiak, itt számokkal való emlékezetpróbával, szöveges 

feladatokkal, számtani sorozatokkal, logikai feladatokkal, mértannal, törtekkel való 

feladatokkal, fizikai becsléssel, a négy alapművelet különböző alkalmazásaival és 

figyelempróbával folytatódott a vizsga. Végül műhelyfoglalkozások kereti között figyelték 

meg a jelölteket, ahol egyebek mellett például kreativitásukról, önállóságukról, 

ügyességükről kaptak képet. (Harsányi, 1941; Harsányi, 1985a) 
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A bizottság a vizsgán elért eredmények megállapítása után megvizsgálta a legjobban 

teljesítők anyagi helyzetét, s mindezek függvényében döntött az anyagi segélyezés 

mértékéről. (Harsányi, 1941) 

Még arra is figyelemmel voltak Patakon, hogy a tehetségvizsgákra a tanulók lehetőleg ne 

a szülők költségén utazzanak. Tekintettel kívántak lenni olyan esetekre, ha a gyermek 

nem nyerne felvételt, ez a költségtényező ne okozzon újabb rossz érzést a szülőknek, és 

ne jelentsen feleslegesnek tűnő anyagi áldozatot. Ugyanakkor ezzel meg kívánták 

akadályozni azt a lehetőséget is, nehogy éppen az utazási költség miatt maradjanak ki 

valóban tehetségesek. Azt kérte tehát a pataki iskola, hogy az egyházközség vagy a község 

néhány tehetős tagja bocsássa rendelkezésre az útiköltséget. Nem mellesleg ezáltal is 

egyre több ember kapcsolódott be felelősen a tehetségmentés munkájába. Hangsúlyozták 

azt is, hogy a minél nagyobb érdeklődés, ez esetben a minél nagyobb számban érkező 

jelöltek mellett esélyesebb, hogy a kiválasztás valódi értékeket juttat be a középiskolába. 

(Harsányi, 1940b) 

Az alaposan végiggondolt és megszervezett felvételi eljárás ismeretében sem felejthetjük 

el, hogy a kiválasztás csak a kezdet volt, amit hosszú évekig tartó céltudatos munka 

követett tanárok és diákok részéről egyaránt. 

Oktatás-nevelés 

A felvételt nyert tanulók külön internátusba kerültek, külön nevelték őket, róluk, 

eredményeikről, kedvezményeikről, érettségi utáni életútjukról naplót vezettek. Nem volt 

viszont rájuk nézve külön tanmenet, sem külön értékelési szempont, nem jártak külön 

osztályba vagy tanulócsoportba. Ennek pedagógia célját úgy fogalmazták meg, hogy „az 

iskolai társadalmon keresztül kell belenőniük a nagy társadalomba, s először amabban 

kell megállniuk a helyüket, hogy később ebben is helyet teremtsenek 

maguknak.”  (Harsányi, 1941) Kitüntetett nevelési cél volt az internátusban és az 

osztályban egyaránt, hogy kifejlesszék bennük az iránt a magyar nép iránt a 

felelősségtudatot, amelyből ők is jöttek, és lehetőleg olyan pályák felé irányították őket, 

amelyeken a legtöbbet szolgálhattak a magyar nemzetnek; de bárhová is kerülnek, tartsák 

szem előtt, hogy életüket és munkájukat „a magyar nép erkölcsi, szellemi és anyagi 

felemelésére áldozzák”, (Harsányi, 1941. 17.) és akárhova jutnak, maradéktalanul értékes 

munkát végezzenek. (Harsányi, 1942a) 

A program sikerének kritériumai 

A jó iskolához, oktatáshoz-neveléshez jó pedagógusok kellenek, olyanok, akik alkalmasok 

tehetséges gyermekek nevelésére. (Harsányi, 1981a) E logika mentén: „kitűnő tanulók 

kitűnő nevelésére természetesen csak kitűnő tanárok vállalkozhatnak”. (Harsányi, 1941. 

25.) Harsányi István hitt abban, hogy a személyes, élő pedagógiai ráhatás nem 

helyettesíthető semmivel. (Martinkó, 2014) Szerinte a tehetségmentés munkájában részt 
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vevő tanár legyen türelmes, barátságos, derűs, lelkes, rátermett, akiben megvan a készség 

önmaga állandó ellenőrzésére és formálására. (Harsányi, 1981b) 

A tehetségvizsgások számon tartása, életpálya-követése 

A pataki gimnáziumban minden tehetségvizsgás diákról anyakönyvet és naplót vezettek, 

melyben figyelemmel kísérték haladásukat. Tanulmányi eredményeik esetleges 

gyengülésére így hamar reagálni tudtak. De figyelemmel kísérték életútjukat a 

gimnáziumi évek után is. (Harsányi, 1940b) 

Utoljára 1980-ban kereste meg levélben valamennyi, még élő pataki tehetségvizsgás 

diákot Harsányi István. Ekkorra már valamennyien elérhették karrierjük csúcsát. 21-en 

reflektáltak a megkeresésre, foglalkozásuk szerint egy orvos, három egyetemi tanár, két 

egyetemi docens, több mérnök és főmérnök (gépész-, építész-, kohó- és erdőmérnökök), 

egy múzeumigazgató, egy kollégiumigazgató, egy külügyi államtitkár, egy 

minisztertanácsi osztályvezető, egy MNB osztályvezető, egy református lelkész, 

püspökhelyettes. Többen valamely tudomány (technikai tudományok, jogtudományok, 

matematikatudományok, hittudományok) doktorai voltak. (Harsányi, 1984) 

Hódmezővásárhely, Tanyai Tanulók Otthona (Cseresnyés) 

A tehetségmentés programjába bekapcsolódó intézmények munkája a lényeget illetően 

megegyezett, ugyanakkor az ország más-más vidékein működő iskolák egyéni 

sajátosságaik és adottságaik, illetve a helyi igények és lehetőségek szerint bizonyos 

különbözőségeket mutattak. (Harsányi, 1941) Minél szorosabb volt egy-egy református 

gimnázium kapcsolata Sárospatakkal, annál korábban és intenzívebben kapcsolódott be 

a munkába. (Harsányi, 1994)  

Hódmezővásárhelyen Szathmáry Lajos állt a tehetséggondozó mozgalom élére, aki 1927-

31 között maga is pataki tanár volt, és a későbbiekben is kapcsolatban maradt 

Sárospatakkal. (Harsányi, 1984) 

1938 januárjában a hódmezővásárhelyi református iskola egy nevelői értekezletén a 

felsőkopáncsi tanyai tanító arról beszélt, hogy mennyi szellemi érték vész el azáltal, hogy 

a legjobb diákok sem kerülhetnek tanyai iskolákból középiskolába. Javasolta gimnáziumi 

felvételüket, s egyúttal szerény fizetésének egy hányadát fel is ajánlotta taníttatásukra. 

(Harsányi, 1984) Ennek hatására a közel száz fős tanári és tanítói értekezlet előterjesztést 

tett a református egyház felé egy olyan internátus felállítására, amely ezeket a tanyai 

tehetségeket felkarolja, s eljuttatja őket oda, ahová adottságaik okán jogosultak, s ahol 

rájuk „nemzeti érdekből feltétlenül szükség van”. (Harsányi, 1941. 21.) Még ugyanebben 

a hónapban a presbitérium egy internátus létesítéséről döntött, 1938 őszén pedig, első 

kísérletképen egy 60 fős elsős fiúosztályba hat tanulót vettek fel tehetségvizsgával. 

Ezektől a tanulóktól a gimnázium semmilyen díjat nem szedett, ingyen tankönyveket és 

tanszereket bocsátott rendelkezésükre, otthont és teljes ellátást biztosított számukra, 

szükség esetén ruházta is őket. (Harsányi, 1941)  
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A primer szándék megfogalmazása után itt is kitágult a mozgalom célrendszere. 

Szathmáry Lajos ezt úgy fogalmazta meg, hogy a tehetségmentéssel olyan új vezetőréteget 

kell nevelniük, amely a vezetettek többségével azonosan „jellegzetesen magyar”, 

(Harsányi, 1984) és a vezető pozíciókhoz szükséges magas műveltség birtokában van.  Az 

iskolának feladata tehát, hogy a szokásosan jelentkezőkön túl összegyűjtse a 

„legtehetségesebb és legmagyarabb elemeket”. (Harsányi, 1984) 

Az Otthon lakóinak létszámát 25-30 főre tervezték, minden évfolyamból néhány 

tanulóval. Úgy gondolták, ez akkora közösség, amellyel a nevelő úgy tud foglalkozni, hogy 

tekintettel lehet az egyéni adottságokra, ugyanakkor az egyéniségeket a közösség 

szolgálatára nevelheti. A korkülönbségnek is pedagógiai jelentőséget tulajdonítottak: a 

nagyobb, erősebb diákok a kisebbel, a gyengébbel szemben gyakorolhatják a társadalmi 

együttéléshez szükséges tapintatot és szeretetet, a kisebbek megadják a tiszteletet a 

nagyobbaknak, s mindeközben lehetőség nyílik baráti kapcsolatok kialakítására is az 

évfolyamok tagjai között. (Harsányi, 1941) 

1941-ben már 14 tanulója volt az Otthonnak. Egy bentlakásos tanár foglalkozott velük, s 

a közösséghez tartozott egy „anyahelyettes” (Harsányi, 1941. 24.) női alkalmazott, aki 

főzött, takarított, mosott a fiúkra. A ház körüli teendőket, mint kerti munkát, favágást, 

vízhordást, állatok etetését, gondozását a növendékek végezték részint pedagógiai céllal 

– nem ingyen nőnek fel, nem kell szolgalelkűeknek, örökre hálára kötelezetteknek 

lenniük, ugyanakkor nem alakul ki bennük az a téves felfogás sem, hogy nekik minden jár, 

s ezután is el kell őket tartania a társadalomnak, részint gazdasági szempontból – így 

ugyanis minden befolyt jövedelmet a diákokra költhettek. Az Otthon nem pataki típusú 

internátus volt. A helyi viszonyokhoz alkalmazkodva egy parasztházból alakították ki a 

diákok lakóhelyét, melyben egy nagyobb helyiség volt a tanulószoba, két kisebb helyiség 

funkcionált hálószobaként, volt egy egyszerű fürdőszoba, egy tanári lakószoba, egy 

cselédszoba, egy konyha és egy kamra. A berendezés is a legegyszerűbb: vaságyak, 

szalmazsákok, pokrócok, polcok. A házhoz kert és gazdasági udvar tartozott. 

A tanárok itt is figyelemmel voltak arra, hogy okoz-e ebben a diákközösségben káros lelki 

deformitást a kiválasztottág tudata. Kiemelt pedagógiai feladat volt, hogy az esetlegesen 

kialakuló hiúságot vagy fölényességet öntudatossággá, hivatástudattá és felelősségérzetté 

nemesítsék. 

Ez a kis csoport is csak az Otthonban élhetett ebben a sajátos közösségben, az osztályban, 

a vegyes társadalom kis közösségében nem volt semmi kiváltságuk, ott maguknak kellett 

tekintélyt szerezniük. Sőt, a gimnáziumban a parasztgyerekek kisebbségi helyzetben 

voltak, a tanulóknak mindössze 20%-a tartozott ebbe a társadalmi csoportba. Általánossá 

vált, hogy népi öntudatukat elveszítve, gondolkodás- és életmódjukban igyekeztek 

elszakadni paraszti gyökereiktől, hogy igazodjanak az iskolai többséghez. Az Otthon lakói 

között azonban nem lehetett kisebbségi érzés származásuk miatt, sőt éppen paraszti 

öntudatuk erősítése volt az egyik pedagógiai cél.  
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Hódmezővásárhelyen is folyamatosan emelkedett a tehetségmentésre szánt pénzösszeg, 

1940/41-ben már 6000 pengőt fordíthattak e célra. Adományozott a helyi református 

egyházközség, a békésbánáti egyházmegye, Hódmezővásárhely városa, a tiszántúli 

egyházkerület, hozzájárult a képzéshez a könyvár, adományoztak magánszemélyek, helyi 

kereskedők és egyes gimnáziumi osztályközösségek is. A tanulók szülei szintén 

hozzájárultak gyermekük taníttatásához olyan módon, hogy 15 hold kukoricaföld 

megmunkálását vállalták sertéshízlalás és aprójószágtartás céljára. (Harsányi, 1941) Az 

Otthon Cseresnyés elnevezése pedig onnan származott, hogy 1941-ben Németh László 

ilyen című színdarabjának teljes szerzői jövedelmét felajánlotta a program javára, és ezen 

kívül is több éven át havi 100 pengővel támogatta a vásárhelyi tehetségkutató munkát. 

Tiszteletére történt a névváltoztatás. (HSZC, é.n.) 

A program eredményességét jól illusztrálja Vásárhelyen is, hogy az első év hat sovány, 

sápadt, rosszul táplált diákjából – ilyeneknek látta őket Móricz Zsigmond– egy történész 

alezredes, egy közgazdász, egy jogtanácsos és két egyetemi tanszékvezető lett, egyikük 

pedig az MTV irodalmi osztályát vezette. Ennél vérmesebb reményei aligha lehettek az 

Otthon alapítóinak. (Harsányi, 1984) 

Miskolc, Nagykőrös és Szeghalom tehetségmentő programjai 

Csorba Zoltán miskolci tanár, egyházkerületi tanulmányi felügyelő gyakran tett hivatalos 

látogatást a pataki gimnáziumban, s amit ott látott, azt követendőnek tartotta. Miskolcon 

ő maga lett a megszervezője a tehetségmentésnek. (Harsányi, 1984) 1940-ben terjesztette 

elő indítványát ez ügyben. A tanári kar nemcsak támogatta a gondolatot, de az anyagi alap 

megteremtésében is példával járt elöl. Hamar biztosították két gyermek nyolc évi 

taníttatásának költségeit. Már az első évben 30 gyermeket ajánlottak tehetségvizsgára, 

akik közül 21 diák jelent meg a megmérettetésen, de a szűkös anyagi lehetőségek miatt az 

első évben csak két fő tanulhatott ingyen Miskolcon, ugyanakkor másik öt gyermek 

tanulmányait is támogatta valamiképpen a program. A fő célkitűzések itt is ugyanazok: 

értelmes, szegény gyerekek elkallódásának megakadályozása, a „megrekedt 

középosztályt friss erőkkel” (Harsányi, 1941. 28.) képessé tenni a vezetésre a 

legalkalmasabbakkal, „a nagyobb részben református és teljesen fajtiszta kisparasztság és 

földművesosztály” (Harsányi, 1941. 28.) fiaival. Szempont volt itt is a „testi egészség, 

erkölcsi higiénia, fegyelem, akarat, emlékezet, ítélő- és következtető készség”. (Harsányi, 

1941. 28.) 

A nevelési célok némileg módosultak a hely függvényében. Úgy tartották, hogy Miskolc 

iparosodó társadalmában nem volna helyes konzerválni a diákok paraszti életformáját, 

de eredetük tudatát és a társadalmi csoportjukkal való szellemi szolidaritást igen. 

(Harsányi, 1941) 

Az anyagiak szűkös volta miatt Miskolcon nem tudták az internátusi ellátást biztosítani a 

növendékeknek, ezért itt más módszert vezettek be. Gyámcsaládokat kerestek a 

programhoz: egy gyámcsaládfő vezetésével tíz gyámszülő vállalta egy gyermek nyolc évi 
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iskoláztatásának költségeit. A családok évi 60 pengőt fizettek a programban, tehát egy 

diák eltartását vállaló 10 család évente összesen 600 pengőt adott össze iskolaszerekre, 

lakásra, ruházatra, étkezésre. Az ebédet Miskolcon úgy oldották meg, hogy a fiúk 

sorkosztosok voltak, azaz a hét napjain más-más családnál kaptak délben meleg ételt. 

(Harsányi, 1984) 

A nagykőrösiek és a szeghalmiak egyaránt 1940-ben kapcsolódtak be a programba. Előbbi 

helyen két tanulóval, utóbbi iskolában öt diákkal kezdődött a tehetségmentő munka azzal 

a céllal, hogy minél több református gyerek kerüljön majd a közéletben irányító pozícióba, 

és hogy „mennél több tősgyökeres magyar legyen irányítója a magyar politikai és 

közéletnek”. (Harsányi, 1941. 31.) 

Állami tehetségvédelmi mozgalom, Országos Magyar Falusi Tehetségmentés 

A sárospataki modell eredményessége okán a kormányzat alkalmasnak tartotta azt a 

módot, hogy tehetséges paraszti rétegekből származó szegény gyermekek felkarolásával 

újítsa meg a magyar értelmiséget „a kultúrfölény és a revízió gondolata szellemében.” 

(Martinkó, 2006) 

1941-ben jött létre az állami tehetségvédelmi alap Szombatfalvy György munkássága 

nyomán, s ettől az évtől országos képességmegállapító versenyvizsgákon választották ki 

a falvak és a tanyavilág 11-12 éves gyermekei közül azt a kb. fél ezreléknyi kiváló tanulót, 

akik az alap költségén középiskolába kerülhettek. A cél megegyezett a pataki mozgalom 

céljával, de még a kiválasztás módja is a Sárospatakon kikísérletezett és bevált forma 

szerint zajlott. (Harsányi, 1994) VKM rendelet írta elő, hogy minden állami és felekezeti, 

minden községi, társulati és magánjellegű gimnázium tanulói tandíjának egy részét be kell 

fizetni az 1940-ben létesített Horthy Miklós Ösztöndíjalapba, amit e célra fordítottak. A 

katolikus, református és evangélikus egyházak is csatlakoztak a kormány által létrehozott 

intézményhez. Első évben kísérleti jelleggel még csak Jászapátiban, Szolnokon és 

Mohácson szerveztek versenyvizsgát, (Harsányi, 1985b) következő évtől már 

országszerte egységesen folytak a felvételik, s a felvételt nyert tanulókat a minisztérium 

osztotta szét területi szempontok alapján. 1946-ban már ezernél több versenyvizsgán 

kiválasztott szegény sorsú diák tanult középiskolában. 1948-ban a 8 osztályos általános 

iskola elindulásával és a 16 évig kitölt tankötelezettség bevezetésével az új oktatáspolitika 

szükségtelennek tartotta a tehetségkutatás és tehetségmentés további munkáját. 

(Harsányi, 1994) 

Összegzés 

Az 1930-as években a református egyház figyelme koncentráltan a magyar falvak felé 

fordult. Ennek oka egyrészt az a tény volt, hogy a magyar reformátusságnak mintegy 80%-

a élt falun; másrészt az egyház szociális felelősségéből fakadóan javítani akart a 

szegényparasztság millióinak helyzetén, akik körében egyszerre voltak jelen nyomasztó 

és égető társadalmi, gazdasági, szociális és művelődési gondok, megoldásért kiáltó 
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évszázados nyomorúságok; valamint azért, mert úgy tartották, hogy „a magyar nemzet 

megerősítése a nép felemelése nélkül nem képzelhető”. (Harsányi, 1984) 

 A református egyház, illetve egyes egyházi intézmények több sajátos módot is találtak a 

változtatásra: telepítési akcióba kezdtek, tehetségmentő programot valósítottak meg, 

faluszemináriumot indítottak, népfőiskolai tanfolyamot szerveztek. Ez utóbbi 

kezdeményezések élén a Sárospataki Református Kollégium járt, majd példáját követve 

más református kollégiumok is bekapcsolódtak, hiszen ezen intézmények mindig is a 

szegények iskolái voltak, de ezen missziójuk a két világháború között még inkább 

felerősödött.  

Az adott történeti-politikai kontextus sajátosságait is magán hordozó tehetségkutatás 

céljai megegyeztek a ’30-as évek elején induló ún. népi mozgalom, továbbá az 1932-42 

közötti Hóman-féle kultúrpolitika szándékaival is.  
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Absztrakt 

A Sárospataki Református Főiskola a 20. század közepén több olyan munkaágat alakított 
ki, amelyek túlmutattak a hagyományos iskolai képzési funkciókon. ezek közé tartozott az 
iskola vándorkönyvtár mozgalma, amivel egy, akkor nagyon fontos kultúrmissziót 
teljesített. 1936 és 1949 között nyolc, egyenként 40 könyvből álló könyvtárat vittek ki 
egy-egy olyan faluba, ahol egyébként nem volt könyvtár, majd egy év múlva más faluba 
vitték át. Tekintettel arra, hogy a könyveket gyakran csoportosan olvasták, több ezer 
ember számára ez volt az egyetlen lehetőség abban az időben, hogy igényes irodalomhoz 
hozzájusson. Ezzel a mozgalommal tovább erősödött Sárospatak kultúrközpont szerepe, 
a fennmaradt kölcsönzési naplók érdekes kordokumentumok, megmutatják, hogy a 2. 
világháború előtti magyar falvakban mi érdekelte az olvasó embereket. 

Kulcsszavak: Sárospatak, vándorkönyvtári mozgalom, Sárospataki Református Főiskola 

Abstract 

The Reformed College of Sárospatak developed several fields of work in the middle of the 
20 th century that go well beyond the traditional school education functions. One of them 
was the travelling library movement of the school that had a very important culture 
mission. Between 1936 and 1949 eight collection of 40 books were outplaced to villages 
where there was no other library and then moved to another village one year later. 
Considering the fact that books were often read in groups, this was the only chance for 
several thousands of people to obtain literature of high standard. Central cultural function 
of Sárospatak was strengthened by this movement. The remained borrowing 
documentation provides us information on the reading behaviors of the rural population 
of orthern Hungary in the years 1936–1950. 

Keywords: school education, Sárospatak, travelling library movement 
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A vándorkönyvtár kialakulása 

A vándorkönyvtár ötlete tulajdonképpen a faluszeminaristáktól származott abban az 

időben, amikor a nemzetközi kutatás az egyes emberre figyelt és új lendületet kapott a 

pszichológia, az egzisztencializmus térnyerésével a pedagógia, sőt még a teológia 

fókuszába is az egyes ember került. Eközben Magyarországon a nemzet kérdései kerültek 

elő nemcsak a politikában, de a közéletben és a kutatásban is a figyelem inkább a népre, 

nemzetre irányult. Szabó Zoltán és Újszászy Kálmán pataki teológiai tanárok, a 

falumunkák kezdeményezői, bár egyik irányt sem találták végletnek, mégis a középutat – 

Újszászy szavaival a „kiegyenlítődést” – keresve a falut tekintették fontos közösségnek, 

ahol az egyén még nem vész el, az emberek ismerik egymást. Ugyanakkor egy-egy falu 

életében tükröződnek az egész nemzet gondjai, de kipróbálhatóak az egész nemzet 

felemelkedésének a lehetőségei is. Ebből a felismerésből kiindulva fordult a pataki 

Református Főiskola tanárainak és diákjainak figyelme az 1930-as években a falu felé. A 

trianoni katasztrófa utáni kábultság elmúltával elérkezettnek látták az időt, hogy átfogó 

programot dolgozzanak ki a falu, a magyar vidék felemelésére. 

Ez a kultúrmisszós munka szerencsésen összekapcsolódott a református egyházban 

akkoriban kibontakozó lelki megújulással, az ébredéssel. A falut látogató diákok célja több 

volt, mint az akkor már kezdődő falukutató mozgalomnak: számukra a falu nemcsak 

megismerni való vidék, kutatásuk tárgya, hanem jövendőbeli munkaterületük, ahol 

népnevelő, de elsősorban is evangelizációs missziót kell betölteniük. A faluszemináriumi 

munka célja az volt, hogy a falura készülő értelmiségi fiatalság megismerje és megszeresse 

a falut. „Ez a falu megismerését célzó nevelői munka azután feltárta a falu nagy 

nyomorúságait, hiányosságait is. Így támadt fel a faluszemináriumi munkaközösségben a 

segítő szándék: segíteni a falut ott és úgy, ahol és ahogy lehetőség van rá. Ez a segítő 

szándék hozta létre a Főiskola úgynevezett segítő munkáit, nem sokkal a 

faluszemináriumi munka megindulása után, az 1935-36- os években. Népfőiskola, 

munkatáborok, regős munka, tehetségmentés, vándorkönyvtármozgalom. Ezzel a segítő 

szándékkal vissza is akart egyben adni valamit a Faluszeminárium a falunak azokért az 

értékekért, amelyeket a gyűjtőmunka során onnan elhozott. Kulturális értékekért 

kulturális értékeket…” (Román, 1947). 

Eleinte nem is pontos, kiforrott koncepció alapján, hanem részben spontán, önszerveződő 

módon próbáltak segíteni, ahogy éppen lehetett. Már 1934-ben megindult az újságakció. 

A teológusok, tanítóképzősök és a gimnazisták pataki értelmiségi családoknál 

összegyűjtötték a kiolvasott újságokat és azokat hetente, elsősorban a tanyák lakói között 

szétosztották (Újszászy, 1936. 4.). Ilyen módon 5 napilapot és több egyházi és szaklapot 

küldtek ki rendszeresen (SRK, 1935). 

Újszászy Kálmán az 1937. május 9-i budapesti falukutató gyűlésre készített 

beszámolójában így ír szemléletes módon a kezdetekről: „Újságakciónk áldásait az 

tanyaközpont népe érezte ebben az évben is. Ennek a munkának a gyümölcseit is csak az 

tudja igazán értékelni, aki látta a kisvasút állomásain, a gyülekezeti ház vagy iskola előtt 
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váró szegénységet, csalódásukat, amikor a szeminarista hóna alatt nem látták az 

újságokat rejtő aktatáskát és örömüket, ha egy-egy sokszor egyhetes laphoz 

hozzájuthattak vasárnap délutánra. A Magyar Társaság jóvoltából néhány szegény falusi 

iskolát is gazdagabbá tettünk szemléltető képekkel és nagyobb örömet alig szerezhettünk 

volna a tanyasi édesanyáknak, mint a Stefánia Szövetség hozzánk juttatott Anyák könyve 

sorozatával és naptáraival. Első számú vándorkönyvtárunk, amely a bodrogközi falvak 

részére állíttatott össze, egész évben Lácán volt és elkészült ebben az évben a második 

számú is, hogy ősztől fogva egy hegyközi faluban találjon szállásra” (Újszászy, 1936. 4.). 

Ebből a beszámolóból az is kiderül, hogy voltak olyan diákok, akik minden szabadidejüket 

arra szentelték, hogy részben saját költségükön egy-egy falut vagy tanyaközpontot 

gondozzanak, segítsenek pl. olyan formában, hogy egy ottani egyesületet vezetnek. 

Ezekben a konkrét munkákban egyaránt részt vettek a teológusok, a tanítóképzősök, sőt 

a felsőbb éves gimnazisták is. „Csak Isten tudja megfizetni azt a szolgálatot, amit négy-öt 

képzős diák tett és tesz egész éven át Halászhomok tanyán, minden szabadidejét erre 

áldozva. A gimnáziumi SDG falusegítő akciója, a képzősök látogatásai a környékbeli 

falvakban és tanyákon, minden alkalommal kisebb előadással, hangversennyel 

összekötve, mind pataki falumunka. Míg ezek az egyházi és szociális segítés munkájában 

tevékenykednek, addig a teológus öregcserkészek regős csoportja évenként kétszer egy-

egy hetes vándorlásával elsősorban kulturális téren szolgál, és hogy jól szolgál, abban 

része van annak, hogy valamennyien faluszeminaristák.” (Újszászy, 1936. 4-5.). 

Maga a vándorkönyvtár 40 kötetes egységekből állt, egy-egy ilyen könyvtárat küldtek ki 

egy téli szezonra valamelyik faluba vagy tanyaközpontba, ahol kölcsönkönyvtárként 

működött, beiratkozási vagy kölcsönzési díj nélkül. „A vándorkönyvtár elhelyezése egy 

60x25x55cm nagyságú 1 ½ cm vastag falú puhafa ládikában történik. Csak az ajtaja 

bükkfalemez, hogy mutatósabb legyen. Az ajtaján kis, kulcsra járó zár van. Négy alacsony 

lába szekrényszerűvé teszi. Két oldalt levő füleinél fogva két ember kényelmesen 

hordozhatja, kívül festve van. Belül vízszintesen polc osztja ketté, s így két sor könyv 

pontosan elfér egymás fölött. Az ajtajára belülre tűzzük a könyvek jegyzékét, a szekrénybe 

kerül a kiviteli napló a könyvek fölé. Egy ládába általában 40 könyvet rakunk. A könyvek 

mind kemény kötésűek és mielőtt kiküldenénk, mindig újra csomagoljuk csomagoló 

papírral, ez megéri a költséget és a fáradságot, mert megkíméli a könyveket, s minden 

alkalommal megújultan kerülnek ki a falura. A könyvek sarkán címke van a könyvtári 

számmal, szerző, cím feltüntetésével.” (Román, 1947). 

Az első vándorkönyvtárat 1936 őszén Nagyrozvágyra telepítették. Ezt bizonyos mértékű 

kísérletnek is szánták. Meg akarták figyelni, hogy a falusi, tanyasi lakosság igényli-e a 

könyvet. Kíváncsiak voltak arra, hogy kik fogják olvasni ezeket a könyveket. Melyek 

lesznek a legolvasottabb könyvek. A szeminárium barátainak és a munka támogatóinak 

küldött körlevél erről így írt: „Úgy halljuk, a könyvek állandóan kézben forogtak. 

Rendszerint egy-egy könyvosztás után egy sem maradt a könyvtárban. A napokban fogják 

hazaküldeni. Reméljük olyan állapotban, hogy még néhány magyar falvunk kiszolgálására 
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elegendő lesz.” (Újszászy E., s. a.). A kísérlet tehát olyan jól sikerült, hogy a következő 

évben már egy második könyvtár létrehozása szerepelt a tervekben. 

A vándorkönyvtár szervezetileg a faluszeminárium segítő munkájaként működött, 

ugyanakkor szervesen kapcsolódott a másik két kiemelt munkához, a tehetségmentéshez 

és a népfőiskolához is. Sok esetben a könyvek olvasói között feltűntek olyan, néhány 

osztályt végzett parasztgyerekek, akik különösen érdeklődtek a könyvek iránt, esetleg 

egy-egy családnak vagy csoportnak fel is olvastak rendszeresen. Ezzel gyerekként egy-egy 

kis közösség véleményformálóivá váltak. A vándorkönyvtárak kezelői éves jelentést 

készítettek, és az ilyen esetekre igyekeztek a figyelmet felhívni. Az ilyen gyerekeket 

igyekeztek a pataki gimnáziumban való továbbtanulásra ösztönözni, vagy legalábbis arra, 

hogy a népfőiskola téli tanfolyamán vegyen részt. A három munkaágat, a tehetségmentést, 

a népfőiskolát és a faluszemináriumot nem csak az a közös cél kötötte össze, hogy a falut 

és a falusi lakosságot a kultúraközvetítés segítségével felemeljék, hanem a mind három 

munkában részt vevő tanároknak és diákoknak a személyes ismeretséget is magában 

foglaló kapcsolatrendszere. A Főiskola a volt faluszeminaristákkal és népfőiskolásokkal 

rendszeresen kiküldött körlevelekkel tartotta a kapcsolatot, később pedig találkozókat is 

szervezett számukra. Így a falusegítő népnevelő, kulturális munka még inkább egységes 

rendszert alkotott. 

A mozgalom kibontakozása 

A kezdeti kedvező tapasztalatok alapján rögtön azon gondolkodtak, hogyan lehetne ezt a 

szolgálatot bővíteni. Igyekeztek újabb és újabb könyvtárakat, azaz 40 kötetes egységeket 

létrehozni, hogy minél több falut el tudjanak látni könyvekkel. A legnagyobb gond a 

szükséges anyagiak előteremetése volt. Mégis szinte évente bővült a vándorkönyvtárak 

száma, 1943-ra már elérte az ötöt. A világháború visszavetette a fejlődést, sőt a front 

idején egy könyvtár el is veszett, de utána újra tudták fejleszteni. Az utolsó évben, 

1948/49 telén már nyolc könyvtárat üzemeltettek. A könyvtárakat római számokkal 

sorszámozták. 

A könyvtárakció támogatására a „Falu” Magyar Gazda és Földmíves Szövetség is 

felajánlotta 20. számú „Meskó Pál” vándorkönyvtárát (Falu, 1940). Ez a 100 kötetes 

könyvtár 1938-ban került Sárospatakra és a vándorkönyvtárakció lehetőségeit jelentősen 

bővítette. 

A könyvtárak olyan helyre kerültek, ahol a szeminárium vezetőinek megítélése szerint 

igazán igény volt rájuk, és ahol biztosítva volt azok biztonságos és gondos kezelése, mert 

igen nagy súlyt helyeztek a visszajelzésekre, a jelentésekre. Ugyanazt a könyvtárat kétszer 

nem vitték ugyanarra a helyre. A könyveket mindig ősszel, vagy a tél elején telepítették ki 

a helyszínre és tavasszal hozták vissza, abból a megfontolásból kiindulva, hogy a falusi 

embereknek inkább télen van idejük olvasni, amikor kevesebb a mezőgazdasági munka. 

A fenti szempontok alapján a következő helységekben működött a könyvtár (római 

számmal jelölve az egyes könyvtárak): 
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1936 I. Nagyrozvágy 
1936/37 I. Láca (ma Lácacséke) 
1937/38 I. Semlyén 
 II. Sárospatak-Dorkó tanya 
1938/39 I. Józsefmajor (ma Tiszacsermely) 
 II. Györgytarló 
 III. Sárospatak-Dorkó tanya 
1939/40 I. Láca (ma Lácacséke) 
1940/41 I. Györgytarló 
 II. Révleányvár 
 III. Abaújszina (ma Sena, Szlovákia) 
 IV. Szepsi (ma Moldava nad Bodvou, 

Szlovákia) 
1941/42 I. Paszab 
 II. Abaújszina (ma Sena, Szlovákia) 
 III. Sárospatak-Apróhomok tanya 
1942/43 I. Vajdácska 
 II. Tornagörgő (ma Hrhov, Szlovákia) 
 III. Józsefmajor (ma Tiszacsermely) 
 IV. Tiszaladány 
 V. Sárospatak-Apróhomok tanya 
1943/44 I. Tornagörgő (ma Hrhov, Szlovákia) 
 II. Vajdácska 
 III. Karcsa 
 IV. Nagyrozvágy 
 V. Józsefmajor (ma Tiszacsermely) 
1946/47 I. Elveszett 
 II. Cigánd 
 III. Damak 
 IV. Pusztafalu 
1947/48 I. Golop 
 II. Hernádnémeti 
 III. Aggtelek 
 IV. Perkupa 
 V. Szilvásvárad 
 VI. Láca és Józsefmajor (ma Tiszacsermely) 

Tokaj 
1948/49 I. Szín 
 II. Noszvaj 
 III. Megyaszó 
 IV. Aggtelek 
 V. Sárospatak-Dorkó tanya 
 VI. Komjáti 
 VII. Cigánd 
 VIII. Halászhomok 

Tokaj 

A fenti áttekintésből megállapítható, hogy igyekeztek a helyeket úgy kiválasztani, hogy 

lehetőleg minden évben legyen közötte egy tanya vagy tanyajellegű település. A 

kölcsönzési naplókból megállapítható, hogy szívesen olvasták a címe alapján is falusi 

témájú könyveket (pl. Gárdonyitól Az én falum), ezeket érezték magukhoz közelebb, 

érdekes módon. Jókai nagyregényei kevésbé voltak népszerűek, a legtöbben nem fogtak 

bele egy nagyregénybe, hanem inkább jobban áttekinthető kisregényeket, novellákat 

olvastak. Ezek alkalmasabbak voltak a közös felolvasásra is, a beszámolók szerint sokszor 

belső házimunka, szövés-fonás, kukoricamorzsolás mellett olvasta fel valaki a könyveket. 

A naplók szerint ezek miatt nagyon sokan kölcsönözték Gárdonyi műveit, ezen belül is 
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feltűnően sokszor az Aggyisten, Biri és a Bibi és Az öreg tekintetes című könyveket. Ezek 

a kölcsönzésű naplók érdekes kordokumentumként bepillantást engednek az akkori 

falusi emberek világába, az olvasási szokásokba. 
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Protestáns középiskolák Székelyföldön 
[Protestant Secondary Shcools in Transylvania] 

Tódor Imre71 

Absztrakt 

Jelen tanulmányunkban a történeti szempontot követve elemezzük a rendszerszintű 
oktatáspolitikai, oktatásirányítási folyamatok hatását a kisebbségi magyar oktatásra, s 
ezen belül nyomon követjük a felekezeti (esetünkben protestáns) oktatás belső, 
önszerveződésen alapuló oktatáspolitikáját, oktatásirányítási gyakorlatát. 
Tanulmányunk első részében röviden a felekezeti oktatás előzményeit, az 1948-as 
oktatási törvény kihatásai, vázoljuk fel. Tanulmányunk második részében a 
kommunizmus utáni időszakban újraindult protestáns felekezeti iskolák jelenét, 
létlehetőségeit mutatjuk be három korszakra bontva (1990-1996, 1996-2006, 2006-
2016) az új oktatási törvény, valamint a szaktárcával kötött protokollumban foglaltak 
mentén. 

Kulcsszavak: kisebbségi oktatás, felekezeti oktatás, protestáns egyház középiskolái, 

Székelyföld 

Abstract 

In the present paper we analyse the impact of the systemic education policy and education 
management processes on the Hungarian minority education from a historical point of 
view, and within it, we monitor the inner education policy and education management 
practice of the denominational (in our case, Protestant) education based on self-
organisation. In the first part of our paper, we briefly outline the background of the 
denominational education, the effect of the Education Act of 1948.  In the second part of 
the paper, we present today’s possibilities of existence of the denominational schools re-
started in the period following the communist regime, broken down into three 
periods (1990-1996, 1996-2006, 2006-2016), along the new Act on Education as well as 
their protocol with the ministry. 

Keywords: minority education, denominational education, high schools of the Protestant 
Church, Seklerland 
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Bevezetés 

Ahhoz, hogy a Székelyföldön önállóan, egytagozatú, magyar nyelvű felekezeti (esetünkben 

protestáns) oktatást a maga teljességében megérthessük, azt csakis a romániai oktatási 

rendszer egészének az összefüggésébe állítva (makroszintű tényező) tehetjük meg. A 

logikai struktúrát a kisebbségi oktatás (ezen belül is a magyar kisebbségi oktatás, mely a 

romániai oktatás egyik formája) felvázolása követi, melyben a protestáns egyház 

(református és unitárius) védnöksége alatt működő, Székelyföldön székelő középiskolái 

(mezoszintű tényező) kerülnek kutatásunk és elemzésünk fókuszába.  

A kilencvenes évek elejétől (rendszerváltás/kommunizmus utáni periódus) napjainkig 

többféle korszakolást alkalmazhatunk, attól függően, hogy mit is teszünk meg elemzésünk 

tárgyának.72 Az elmúlt 26 évet felölelő periódus három részre történő korszakolásának 

rendezői elvét három tény indikálta: egyrészt az oktatási törvények és curriculumok 

megjelenése azok alkalmazásai (1. A reform előtti (prae) időszak: 1990-1996, 2. A reform 

megjelenése és kiterjesztése: 1996-2006, 3. A reform utáni (post) módosítások időszaka: 

2006-2016). Másrészt a kormányváltások ideje és az RMDSZ 73  politikai/kormányzati 

szerepvállalásának alakulása (1996-2008, 2009-2012), 74  harmadrészt a romániai 

népszámlálás ideje (1992, 2002, 2011) indikálta. 

Az 1948-as „oktatási reform” és annak a felekezeti oktatásra történő kihatásai 

Az 1948-ban kihirdetett proletárdiktatúra alkotmány,75 mely tulajdonképpen csak öt évig 

(1952-ig) maradt hatályban, gyökeresen átalakította Romániát és a kisebbségi létet: 

államosítás, kollektivizálás, tervgazdaság, görög katolikus egyház ortodox egyházzal 

történő egyesítése stb.. Az alkotmány több helyen is, mint például a 24. cikkelyében, kitér 

a kisebbségi nyelveken történő oktatásra: „a Román Népköztársaság biztosítja az együtt 

élő nemzetiségek számára az anyanyelv használatának jogát és az anyanyelvi oktatás 

minden fokozaton való megszerzését.”76 Az alaptörvény 27. cikkelyének második felében 

az áll, hogy: „egyetlen vallásfelekezet, vallásos társulat vagy közösség sem nyithat vagy 

                                                 
72  A felekezeti oktatás történetének felvázolása a kommunizmus előtti kor, a két világháború (1918-1948) közti 
időperiódus, vizsgálatát is előfeltételezi. Mindazonáltal jelen tanulmányunk csak a kommunizmus utáni korszakot, azaz 
az újraindítás körüli és jelen léthelyzetét ismerteti és az előzményekről csak nagyon röviden reflektál a tanulmány első 
részében. 
73  Romániai Magyar Demokrata Szövetség, mely 1989. december 25-én alakult meg, a Romániában élő magyarok 
érdekvédelmét és közképviseletét vállalta fel, és 1990 óta állandó a parlamenti jelenléte. [rmdsz.ro/page/magunkrol] 
74 Vö. Fóris-Ferenczi – Péntek: A romániai magyar közoktatás, különös tekintettel az oktatási nyelv(ek)re. In Bartha 
Csilla – Nádor Orsolya – Péntek János (szerk.): Nyelv és oktatás kisebbségben. Kárpát-medencei körkép. 74. 
Az RMDSZ 1996-tól kezdődően több kormánykoalíciónak is tagja volt: 1996. december 16–1999. december 22.; 1999. 
december 22–2000. december 28.; 2000. december 28–2004. december 29. (parlamenti támogatás); 2004. december 
29–2007. április 5.; 2007. április 5–2008. december 22.; 2009. december 23–2012. április 27. [rmdsz.ro] 
75 Constituția Republicii Populare Romane 1948 In: Monitorul Oficial nr. 87 bis din 13 aprilie 1948. A proletárdiktatúra 
„Marx által, olykor Lenin által leggyakrabban használt kifejezés, amely a proletárforradalmat közvetlenül követő 
időszakra utal”. Vö. Politikai filozófiák enciklopédiája. 390. 
76  Constituția Republicii Populare Romane 1948 In: Monitorul Oficial nr. 87 bis din 13 aprilie 1948. Az 1952-es 
alkotmány a kisebbségi oktatásra vonatkozó passzusait szó szerint megismétli. A székelyek lakta területekből (Csík, 
Gyergyó, Udvarhely, Régen, Erdőszentgyörgy, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, Kézdivásárhely, Maroshévíz) pedig 
létrehozta a Magyar Autonóm Tartományt Marosvásárhely központtal. Vö. Constituția Republicii Populare Romane 
1952. In: Buletinul Oficial al Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romane nr. 1 din 27 septembrie 1952. 19. és 
82. cikkelyek. 
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tarthat fenn általános jellegű tanintézetet, hanem csak a vallásgyakorlat személyzetét 

kiképző különleges iskolákat, állami ellenőrzés alatt.” 77  Az alkotmány eme cikkelye 

tulajdonképpen a felekezeti iskolák államosítását hivatott előre jelezni, melyre pár hónap 

múlva sor is került. A felekezeti iskolák életében tehát gyökeres fordulat az 1948. 

augusztus 3-val megjelent új közoktatási törvénnyel állt be,78 amelynek alapján az ország 

valamennyi felekezeti iskolája állami tulajdonba és állami irányítás alá került.79 Az 1948. 

évi alkotmány értelmében minden iskola feladata, minden szinten (óvodástól a 

felsőoktatásig) az ateista nevelés, mellyel nem lehetett összeegyeztetni a felekezeti 

iskolák fennmaradását. Ennek értelmében a vallást szétválasztották az iskolától, minden 

iskolából kitiltották a vallásoktatást, és a világnézeti nevelés alapjául a marxista 

dialektikus történelmi materializmust vezették be.  

Az oktatási törvény alapján végrehajtott államosítás nemcsak az erdélyi történelmi 

egyházakat, hanem az ahhoz szervesen kapcsolódó kisebbségi magyar nyelvű oktatást is 

ugyanúgy érintette. A római katolikus egyházmegyék (erdélyi – ma gyulafehérvári, 

nagyváradi, szatmári és temesvári) együttesen 468, a református egyházkerületek 

(erdélyi és királyhágómelléki) 531, az unitárius egyházak 34 és a magyar evangélikus 

egyház 8 felekezeti oktatási intézményt veszített el, azaz összesen 1 041 felekezeti iskolát 

államosítottak.80 A magyar tannyelvű felekezeti iskolák 1947/1948-as tanévi beiskolázási 

adatai szerint is – az összes magyar tannyelvű elemi iskolák tanulóinak 45%-át, a 

főgimnáziumok diákjainak 75%-át, míg a tanító- és óvónőképzők tanulói bázisának 56%-

át teszik ki – kiemelt helyet foglal el a kisebbségi oktatásban.81 Ugyanakkor a törvény 

megszűntette mindazt, amit a II. világháború után a magyar nyelvű oktatás számára (pl. 

önálló magyar tankerületek, speciális tantervek, magyar nyelvű tankönyvek, román nyelv 

harmadik osztálytól való tanulása stb.) biztosítottak.  

Az unitárius egyház az 1930-as években 36 elemit, két középiskolát, teológiai akadémiát 

és egy leányotthont, valamint egy diákbentlakást működtetett. Ezek mellett 

Székelykeresztúron 1932-ben megalapították a Téli Gazdasági Iskolát. A második bécsi 

döntés értelmében 1940-ben Magyarországhoz került Erdély északi része 

iskolahálózatából 33 elemi, két közép- és egy gazdasági iskola, valamint a Teológiai 

Akadémia került át. Dél-Erdélyben pedig 10 elemi iskolával maradt, de a román állami 

hatóságok diszkriminációs intézkedései megbénították azok működését is. A második 

világháborúban az unitárius egyház a hozzá tartozó megrongálódott templomokat és 

iskolákat felújítatta, majd 1945-ben ipari leánylíceumot alapított, amely egyedülálló volt 

a romániai magyar iskolahálózatban. Az egyházi iskolahálózat – a tanügyi reform hatályba 

való lépésekor – felszámolásakor 36 elemi, három középiskola, egy gazdasági iskola, egy 

leányotthon, egy diákbentlakás, valamint egyéb kulturális intézmények képezték 

                                                 
77 Constituția Republicii Populare Romane 1948 In: Monitorul Oficial nr. 87 bis din 13 aprilie 1948. 
78 Decretul nr. 175/1948 pentru reforma învățământului. In: Monitorul Oficial nr. 177 din 3 august 1948. 
79 Decretul nr. 176/1948 pentru trecerea în proprietatea Statului a Bunurilor bisericilor congregaţiilor, comunităţilor 
sau particularilor, ce au servit pentru funcţionarea şi întreţinerea instituţiilor de învăţământ general, tehnic sau 
profesional. In: Monitorul Oficial nr. 177 din 3 august 1948.  
80 Vincze Gábor: i.m. 196, 312. 
81 Uo. 196.  
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tulajdonát, melyeket mind államosítottak. Az 1989-es változások után az unitárius egyház 

az 1948-ban betiltott iskolái közül ma kettő – a székelykeresztúri Berde Mózes és a 

kolozsvári Jánosi Zsigmond – működik, illetve Kolozsváron még egy óvoda bölcsődével.82  

A református egyház egyik kiemelt feladatának tekinti a felekezeti oktatás működtetését, 

melynek fenntartásáért, megőrzéséért hatalmas erőfeszítéseket mozgósított. Az állam 

1922-ben a szászvárosi, székelyudvarhelyi és zilahi kollégiumoktól megvonta a 

nyilvánossági jogot, melyet később csak a zilahinak sikerült visszaszereznie. Így a 

kollégiumok közül öt (Nagyenyed, Kolozsvár, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Zilah) 

tarthatta meg fiú-főgimnáziumát, Székelyudvarhelyen pedig tanítónőképző létesült 

helyette, 83  míg Szászvároson árvaházat és szórványinternátust hoztak létre. A 

Partiumban Szatmáron működött még fiú-főgimnázium. Sipos Gábor leírása szerint 1927-

ben indult meg a református oktatás a kolozsvári leány-főgimnázium új épületében, 

hasonló tanintézet működött Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is. További 

helyszíneken létesített a református egyház iskolákat: Brassóban egy négyosztályos 

kereskedelmi iskolát és leánygimnáziumot; Nagyváradon pedig tanítónőképzőt és 

leánygimnáziumot, míg Szatmáron szintén leánygimnáziumot és felső- kereskedelmi 

leányiskolát.84 

A református egyház fennhatósága alatt a kommunizmus után Székelyföldön négy 

helyszínen indult újra a felekezeti oktatás: Székelyudvarhelyen a Baczkamadarasi Kis 

Gergely Kollégiumban, továbbá Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és 

Marosvásárhelyen a Református Kollégiumokban. Felekezeti oktatás a Partiumban három 

helyszínen: Szatmárnémeti Református Gimnázium, Nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna 

Református Gimnázium, Zilahi Wesselényi Református Gimnázium; míg a szórványban 

egy helyszínen – Kolozsvári Református Kollégium – működik.85 

Az 1948-as „oktatási reform” az 1945 utáni intézkedésekhez képest etatista, centralizált 

jelleget öltött, így az 1920-as években foganatosított törvények szellemét követi; a magyar 

kisebbségre vonatkozó cikkelyeket tekintve pedig még drasztikusabbá vált. Etatista 

jellegéből adódóan az állam 1948-at követően egyre erőteljesebben avatkozott be az 

oktatásba, legyenek azok tartalmi, minőségi, humán erőforrási, infrastrukturális stb. 

kérdések. A felekezeti iskolákban oktató pedagógusok csak egy részét vették át az 

államosított iskolákba, majd azokat is a következő évek során lassan-lassan „leépítették” 

                                                 
82 Molnár B. Lehel: Az erdélyi unitárius egyház intézményrendszere. In: Korunk, 2002/április. 31–38. 
83  A Kolozsváron tartott 1927-es református egyházkerületi közgyűlés úgy határozott, hogy a székelyudvarhelyi 
kollégium – főgimnázium működését bizonytalan időre felfüggeszti és helyébe Nagyenyedről áthelyezi az ott 1917-ben 
létesült református tanítóképzőt. Vö. Szabó-Máthé Ildikó (szerk.): Évfordulónkra 1670-1995. Benedek Elek Tanítóképző 
Székelyudvarhely. 
84 Sipos Gábor: A romániai református egyház intézményrendszere a két világháború között. In: Korunk, 2002/április. 
28–30. 
85 Hatházi Ferenc (szerk.): Jussunkat követeljük. 71–91. 
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és helyüket az állam ideológiáját és szellemiségét követő és hirdető, bár szakmailag 

hiányos ismerettel rendelkező, tanerővel „töltötték” fel.86   

A reform előtti időszak: 1990-1996 

Az 1995-ös oktatási törvény megjelenéséig tulajdonképpen a kommunizmus idejében 

létrehozott 1978-as oktatási törvény volt „érvényben” különböző kormányrendeletekkel 

és minisztériumi határozatokkal87 egyetemben. Az 1990-1996-os periódusban az RMDSZ 

nem képezi egyik kormánykoalíció részét sem, így ellenzéki szerepéből és parlamenti 

jelenlétéből adódóan azon van, hogy az anyanyelven folyó oktatást minden oktatási 

szinten érvényesítse.88 Papp Z. Attila 1998-ban megjelent tanulmányában89 e periódust 

két korszakra tagolja: az 1989 decembere és 1992 közti időszakot a „proklamált reform”, 

míg az 1992-1996 közti periódust a „populista reform” időszakának nevezi. Előbbi 

korszakot a jogi hiányosságok és a kommunista korszakot jellemző külső és tartalmi 

vonásaitól (magas heti óraszámok és magas osztálylétszámok csökkentése, egyenruha 

viseletének eltávolítása, tankönyvek politikamentessé tétele stb.) való megválás 

időszakaként értelmezi. A kezdeti periódusról B. Kovács András visszaemlékező írásából 

a következőket olvashatjuk:  

„1990 januárjában tanulók ezrei iratkoztak át a téli vakáció után megnyíló új magyar 

osztályokba. Nőtt az önálló magyar általános iskolák száma, több évszázados középiskola 

nyerte vissza eredeti jellegét, a tantestületek demokratikus úton választottak igazgatókat, 

ahol mód volt rá – a szakoktatásba, valamint a történelem és földrajz tanításába is – 

bevezették az anyanyelvet, új szellemű diáktanácsok alakultak, hat éven keresztül minden 

ostoba tilalmat sutba vágtak, szabadon építhették testvériskolai kapcsolataikat. E hat év 

mérlege pozitív, de korántsem kielégítő”.90 

Utóbbi korszakot (1992-1996) olyan nagy horderejű törvények hozatala jellemzi, mint az 

az 1991-es Alkotmány elfogadása (1992), Oktatási Törvény (1995), valamint az azt 

megelőző társadalmi és parlamenti vita. Oktatáspolitikai elemzők szerint (Vö. Papp Z., 

Fóris-Ferenczi stb.) ezen esszenciális törvények nem váltották be a remélt és kívánt 

reformo(ka)t, ugyanis az a centralizált oktatásirányítás mellett tette le voksát, és a teljes 

                                                 
86 Itt elegendő a nagy múltú felekezeti főgimnáziumok évkönyveiben található tanári testületen belüli váltakozásait és 
névsorait akár a beszámolók alapján is nyomon követnünk. Vö. Váli Éva (szerk.): Közös nevezőnk. Mozaikkockák egy 
iskola életéből 1945 – 1990.; Szabó-Máthé Ildikó (szerk.): Évfordulónkra 1670-1995. Benedek Elek Tanítóképző 
Székelyudvarhely; Baróti László-Sándor: A gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskola története, avagy az egyetlen 
egyházi gimnázium a diktatúra idején (1953-1990) stb.  
87 1990/521-es (Publicată în Monitorul Oficial nr. 70-71 din 16.05.1990.), 1991/461-es (Publicată în Monitorul Oficial 
nr. 157 din 25.07.1991.), 1994/54-es (Publicată în Monitorul Oficial nr. 181 din 15.07.1994.) kormányrendeletek, 
melyek az RMDSZ 1994-es törvénytervezetével ellentétben inkább szűkítették az anyanyelvű oktatás lehetőségét, 
mintsem azt elősegítették volna. Itt elegendő az 1990/521-es kormányrendelet 43. cikkelyére utalnom, mely szerint a 
szakoktatás nyelve továbbra is a román: „pregătirea de specialitate şi tehnologică, precum şi instruirea practică se 
realizează în limba română”. 
88 Vö. Az RMDSZ törvénytervezete a nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatásról (1994). In B. Kovács: Szabályos 
kivétel. A romániai magyar oktatásügy regénye: 1918, 1944–1948, 1996. 309–312. 
89 Papp Z.: A romániai magyar oktatás helyzete 1989 után. 277–304. 
90 B. Kovács: i.m. 40. 
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oktatási rendszer strukturális megújítása helyett csak annak tartalmát érintő újításokat 

hajtott végre. 

A reform megjelenése és kiterjesztése: 1996-2006 

Az 1996-os parlamenti választások nyomán az RMDSZ – ahogyan azt fentebb már 

említettük – kormánykoalícióra lépett, így ebben a periódusban lehetősége nyílt egyrészt 

az 1995-ös oktatási törvény mentén beinduló oktatás reformjának tényleges 

életbeültetésére, másrészt az oktatási törvényben még nem foganatosított – főképp a 

kisebbségi (magyar) oktatás orvoslására – törvényjavaslatokat megfogalmazni, 

módosításokat végbevinni. Ezzel a kisebbségek nyelvén történő oktatás jellege 

túlpolitizáltsághoz vezetett, mely mindmáig érezhető. Az RMDSZ kormányzási 

szereplésének tudható be, hogy a kisebbségi oktatás ügyének intézését államtitkárság 

szintjére emelték, és ezt 1996 óta magyar államtitkár vezeti.91   

A magyar közösség számára az oktatási törvényt módosító 1997/36-os sürgősségi 

kormányrendelet92 előírásai között olyanokat találunk, mint: biztosított az anyanyelven 

történő egyetemi felvételi, a román nyelv és irodalmat az elemi és általános iskola 

szakaszain sajátos tanterv és tankönyv mentén oktatják, a szakoktatás anyanyelven 

történhet, és így tovább. A módosítások egész sora vonatkozik a felsőoktatásra is, mely 

kedvező feltételeket biztosít az anyanyelven való oktatásra, tanulásra. A szórványban és 

a Partiumban a módosítások alkalmazása már nem működött oly gördülékenyen.93  

A reform utáni módosítások időszaka: 2006-2016 

A makroszintű tényezők – mint fentebb kifejtett jogszabályok, települések adottságai stb. 

– keretén belül tárgyaljuk az iskolák fenntartóinak kérdéskörét is. Minden kutatás, amely 

az iskolatípusokra vonatkozó sajátosságokat vizsgálja, beleütközik az országonként eltérő 

fogalmi értelmezésekbe. A fenntartó (finanszírozó) és a működtető nem minden esetben 

esik egybe. Különösen igaz ez a romániai rendszerben a felekezeti oktatásra. Az 

iskolákhoz kapcsolódó alapítványok, szülő-egyesületek, amelyek bekapcsolódnak az 

iskola működtetésébe, az iskolát olyan intézménnyé alakítják, ami a köz- és magánszféra, 

állami, közösségi (akár egyházi), családi és egyéni érdekek erőterének metszéspontjába 

helyeződik.94 

Romániában a felekezeti oktatás működését szintén az 1/2011-es számú oktatási törvény 

szabályozza, mely hárompillérű – állami, magán és konfesszionális – oktatási formát 

említ. 95  Továbbá megkülönböztet vokacionális (tehetségápoló) és konfesszionális 

                                                 
91 A kisebbségi oktatásért felelős államtitkárság hatáskörét az 1998/3359-es miniszteri rendelet jelölte ki. 
92 Ez tulajdonképpen az 1999-es törvénymódosítás előzménye: 1999/151-es oktatási törvény módosítása. Aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995. 
In Monitorul Oficial al României nr. 370 din 3 august 1999. 
93 A Közoktatás folyóirat 1997. októberi számában olvashatunk minderről bővebben. 
94 Pusztai: A társadalmi tőke és az iskola. 
95 pl. LEN 1. cikkely; 9. cikkely 2. bekezdése. A törvény összhangban van az Alkotmánnyal, mely kimondja: „Az oktatás 
minden fokon állami, magán és konfesszionális egységekben bonyolódik le, a törvény feltételei között.” (Románia 
Alkotmánya. 32. cikkely 5. bekezdés. In: Románia Hivatalos Közlönye, I. rész, 188/2003. szám.) 
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oktatást, viszont nem tisztázza a köztük rejlő tartalmi különbséget. A felekezeti (teológiai) 

iskolák vokacionális rendszerben működnek, így egy kategóriába tartoznak a katonai, 

sport, művészeti és pedagógiai iskolákkal, 96  melyek tulajdonképpeni célja a hivatás 

ápolása/ tehetség gondozása. A nyugati mintához a konfesszionális fogalomhasználat 

közelít, amely a magániskolákkal van egy kategóriában (lásd pl. Németország, Ausztria 

stb.), mint olyan iskolatípus, amelyet bármilyen nonprofit szervezet létrehozhat és 

működtethet, ha a Romániai Közoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség (ARACIP) 97 

jóváhagyja.98 

Így tehát a Romániában működő felekezeti oktatás felemás helyzetben van, hiszen 

egyrészt állami fennhatóság alatt, állami finanszírozásból működik, 99  központilag 

meghatározott tantervvel; másrészt az intézmények a lehetőségekhez képest igyekeznek 

sajátos intézményi kultúrát megvalósítani (lásd lentebb tárgyalandó: protokollumok). A 

felekezeti oktatás szervezésére az 1/2011-es oktatási törvény 15-ös cikkelye 

vonatkozik, 100  mely sajnos változtatás nélkül került át a korábbi 84/1995-ös tanügyi 

törvényből, melynek értelmében csak líceumi szinten és a felsőoktatásban engedélyezett 

a felekezeti oktatás. Annak ellenére, hogy 1995-től több módosító szabályt sikerült életbe 

léptetni,101 amelyek alapján elemi és gimnáziumi szinten is lehetett felekezeti oktatást 

működtetni, az „új” törvény nem reflektál ezekre, így azok az új törvény életbe lépésével 

érvényüket veszítették.102  

Ezt a bonyolult egyházi és állami kapcsolatot részleteiben külön protokollumok 

szabályozzák. 103  Az egyházi intézmények a protokollumok értelmében kiteljesedő 

                                                 
96 LEN 31. cikkely 1. bekezdésének c) pontja. 
97 Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. [aracip.eu; www.edu.ro/ARACIP] 
98 LEN 60. cikkelyének 4. bekezdése 
99 Az új oktatási törvény 15. cikkely 2. bekezdésének értelmében bármely állam által elismert felekezet szervezhet 
magánoktatást/magániskolát. Az 1995-ös törvényben is ugyanígy szerepelt a rendelkezés, azzal a különbséggel, hogy 
ott a magániskola nem részesülhetett állami támogatásban. Ebből adódóan egy felekezeti iskola sem vonult ki az állami 
fennhatóság alól. Az új törvény viszont változtat a finanszírozás ügyében, ugyanis az ún. fejkvóta bevezetésével, 
amennyiben államilag akkreditált a magániskola, állami támogatásban részesíti az oktatás e szektorát is (LEN 9. 
cikkelyének 2. bekezdése). Ténylegesen a szaktárca a 2015/16-os tanévtől támogatja a magánoktatást is provizórikus 
jelleggel. Ebből adódóan az egyházak nem vállalták fel, hogy a felekezeti oktatást magániskolai/ „nem állami” formában 
szervezzék meg, mivel ez jelentős pénzügyi megterhelést jelentene minden egyházra nézve. 
100 LEN 15. cikkelyének 1. bekezdése: „Az állam által hivatalosan elismert vallásfelekezetek az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági 
és Sportminisztériumtól a vallásfelekezeti személyzetképzés szükségleteinek megfelelő sajátos oktatás megszervezését 
csakis a líceumi oktatásba beiratkozók számára kérvényezhetik a törvényi előírásnak megfelelően.” E cikkely lényegi 
változtatás nélkül veszi át kissé kozmetikázva az előző oktatási törvény passzusait.  
101 Minderről a fentiekben szóltunk már.  
102 Meg kell jegyeznünk, hogy mindez csak a magyar történelmi egyházakat érinti negatívan, ugyanis az ortodox egyház 
felekezeti oktatáson egyértelműen közép, illetve felsőfokú papképzést ért. Vö. Fóris-Ferenczi: Középfokú egyházi 
iskolák a romániai magyar kisebbségi oktatásban. 656-657. Ez újra visszarendezi a kilencvenes évekbeli állapotot, 
hiszen a római katolikus, református és unitárius egyházak 1990 óta követelik óvodáik vagy elemi iskoláik 
újraszervezését. Az új oktatási törvény alapján elkészült protokollum is ezt az elvet erősíti meg: a teológiai oktatás csak 
a líceumi (azaz a középiskolai) oktatás részét képezi és vokacionális jellegű. 
103  A Nevelési és Tudományos Kutatási Minisztérium a Vallásügyi Államtitkárság és az Egyházak (ortodox, római 
katolikus, protestáns) között az új Oktatási Törvény szellemében – 2014. május 29-én (ortodox egyház), 2015. március 
18-án (református és unitárius egyházak), 2015. május 11-én (római- és görög katolikus egyházak) és 2015. június 3-
án (evangélikus-lutheránus egyház) – megkötött Protokollum van érvényben, ugyanis a 2011-ben elfogadott oktatási 
törvény értelmében az oktatási szaktárcának egy egyezményt kell aláírnia a Romániában elismert egyházakkal a 
felekezeti oktatásra vonatkozóan. Az oktatási minisztérium legutóbb 2000-ben kötött hasonló megállapodást az 
egyházakkal (első alkalommal 1993-ban került sor rá: 9484/1993 számú rendelettel), melyre a 2011-ben elfogadott új 
oktatási törvény is hivatkozik, mely annak életbe lépése után érvényét veszítette, ugyanis a régi tanügyi törvény alapján 
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jogkörrel rendelkeznek, mely bár önmagában minimális, de a centralizált romániai 

oktatásirányítás perspektívájából szemlélve mégis jelentős és egyfajta sajátos 

autonómiával való rendelkezésmódot jelöl. A továbbiakban a protokollumban foglaltak104 

– az intézményeket bizonyos autonómiával felruházó szabályozásai – közül említünk meg 

egy párat a közoktatásra vonatkozóan.  

Elsősorban az iskolákat az egyházak is felügyelik, erkölcsi és anyagi támogatást 

nyújthatnak, azaz fennáll a kettős támogatás/finanszírozásra lehetősége is. Fontos 

azonban megjegyezni, hogy a finanszírozó sokkal kevesebbet jelent, mint az 

iskolafenntartás vagy iskolaműködtetés, ami a romániai oktatási rendszerben is fontos 

szempont. Bár finanszírozási szempontból árnyalatnyi a különbség az állami és a 

felekezeti iskolák között, viszont működésükben, belső légkörükben, nevelési 

koncepcióikban (sajátos valláserkölcsi szellemiség, a kevesebb diáklétszámból 

természetesen adódó egyénre szabott odafigyelés és „családiasabb” hangulat stb.) 

markáns különbségek lehetnek. 105  A magyar történelmi egyházak iskolái már a 

visszaszolgáltatott egyházi ingatlanban működnek és az állam – mivel az iskolák állami 

intézményűek – kénytelen bérleti díjat fizetni érte.106 Másodsorban az iskolai hitoktatás 

és a vokacionális profil keretén belül működő teológiai tagozatok speciális (differenciált 

tanterv) tanterveinek összeállítását és annak tartalmát is, együttműködve az oktatási 

minisztériummal és a Vallásügyi Államtitkársággal, az egyházak hatáskörébe ruházza.107 

Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy az általános kerettanterv mellett, mely a helyi 

tantervet is tartalmazza, mellékletként megjelenik a teológiai osztályok számára egy 

differenciált tanterv is, melynek aránya a felső osztályokban (11-12. osztályok) 37%-os 

arányú. 108 

Harmadsorban az oktatási törvény és a protokollum értelmében csak azok taníthatnak 

felekezeti iskolákban, akik teljesítik egyrészt az állami előírást (elismert egyetemi 

oklevéllel rendelkeznek), másrészről az egyház ajánlásával is rendelkeznek. 109  A 

                                                 
köttetett. A magyar történelmi egyházaknak – szemben az ortodox egyházzal, mely egy évvel korábban köthetett 
megállapodást – négy évet kellett várniuk az új egyezmény megkötéséig. Ez a tény azt is jelzi, mely a két protokollum 
szövegéből is kiderül, hogy amit az ortodox egyház szeretne, mintegy „kiharcol” magának az vonatkozik, azt kell 
követnie a többi kis egyháznak is. A továbbiakban: Protokollum… 
104 Ministerul Educației Cercetării Științifice – Conferința Episcopilor din România – Secretariatul de Stat pentru Culte: 
Protocol cu privire la predarea disciplinei religie (cultul romano-catolic de limba română, romano-catolic de limba 
maghiară și greco-catolic), în învățământul preuniversitar de stat, și cu privire la organizarea învățământului teologic 
catolic. [http://www.culte.gov.ro/library/files/protocol_cult_catolic.pdf] (Megtekintés: 2017. január 22.) A Protestáns 
Egyházzal kötött egyezmény dokumentumát választottam elemzésül, de az formailag és elviekben teljesen megegyezik 
a többi felekezetek szerződéseivel. 
105 Fóris-Ferenczi: i.m. 661. 
106 Protokollum 16. cikkelye 
107 Protokollum 2. és 12. cikkelyei 
108 Anexa 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3608/3.IV. 2009. 
[http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Liceu/6_OMECI_3608_2009_Anexa%202%20-
%20CD_clasele%20a%20XI-a%20-%20a%20XII-a,%20filiera%20vocationala.pdf] (Megtekintés: 2017. január 22.) A 
magyar nyelvű római katolikus iskolák differenciált tantervét a 22. oldalon találjuk. Az egységes érettségi vizsga 
tantárgyai viszont kedvezőtlenül hatnak a teológiai osztályba járó tanulók számára, ugyanis a teológiai jellegű 
tárgyakból (szakuknak megfelelő tantárgyak) nem vizsgázhatnak, hanem számukra is az állami iskolák humán profilú 
tantárgyai a kötelezőek, melyeket szakjukból adódóan kevesebb óraszámban tanulnak. 
109 Protokollum 4. cikkelyének 1. bekezdése, valamint 14. cikkelyének a) bekezdése. Csak olyan személy oktathatja a 
vallást, mint tantárgyat és csak olyan személy oktathat felekezeti iskolában (tantárgytól függetlenül), akinek írásos 
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felekezeti iskola tehát befolyásolni tudja a tanári kar összetételét, ugyanis azt 

választhatják, akit a legmegfelelőbbnek tartanak, ami az iskola normáinak követése és 

közvetítése, valamint az értékteremtés, értékközvetítés szempontjából is jelentős. 

Negyedsorban a diákok kiválasztásában is vannak (korlátozott) lehetőségei a felekezeti 

iskoláknak, ugyanis a teológiai profilú osztályokba az iskola saját maga szervezhet 

„felvételit”. Minden más profilú osztályba azonban a központosított számítógépes elosztás 

érvényes a jelen felvételi rendszerben.110 Úgy véljük, hogy mindezen tényezők jelentősen 

befolyásolhatják mind a szülők, mind a tanulók iskolaválasztási döntéseit.111  
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ajánlása/jóváhagyása van a megyéspüspöktől. Ez kulcsfontosságú, ugyanis Romániában a tanári állások betöltése 
centralizált jellegű, azaz az adott tanintézménynek semmilyen beleszólása nincs, hogy kit alkalmazzanak.  
110 A jelenleg is érvényben levő Módszertan (4802/31.08.2010) értelmében a VIII. osztály végzőseinek IX. osztályba, 
nappali tagozatra való beíratása (azok kivételével, akik tehetségpróbát igénylő osztályokba, pl. teológia, művészet stb., 
speciális oktatásba vagy romák számára fenntartott helyekre jelentkeznek) számítógépes elosztással történik. Az 
elosztás a felvételi médiák (az országos értékelésen – román nyelv, [anyanyelv], matematika írásbeli vizsgák – elért 
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beiskolázási tervekben jóváhagyott helyekre, történik. A fenti eljárástól eltérő beiratkozás a vokacionális líceumi 
osztályok esetében létezik, ahol a Módszertan tehetségpróbákat (probe de aptitudini) ír elő. 
111  Vö. Murvai: The Place of Denominational Schools in The Hungarian Education of Romania. In Pusztai (szerk.): 
Education and Church in Central and Eastern Europe at First Glance. 105–114.; Szolár: Romanian Church-related Higher 
Education in Comparative Perspective. In Pusztai (szerk.): Religion and Higher Education in Central and Eastern Europe. 
39–53. 



HERJ Hungarian Educational Research Journal, Vol 7 (2017), Supplement 2 

104 

Váli Éva (2005) (szerk.): Közös nevezőnk. Mozaikkockák egy iskola életéből 1945 – 1990. Tipographic, 
Csíkszereda. 

Vincze Gábor (1999): Illúziók és csalódások. Fejezetek a romániai magyarság második világháború utáni 
történetéből. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda. 

Dokumentumok 

Constituția Republicii Populare Romane 1948 In: Monitorul Oficial nr. 87 bis din 13 aprilie 1948.  

Decretul nr. 175/1948 pentru reforma învățământului. In: Monitorul Oficial nr. 177 din 3 august 1948. 

Decretul nr. 176/1948 pentru trecerea în proprietatea Statului a Bunurilor bisericilor congregaţiilor, 
comunităţilor sau particularilor, ce au servit pentru funcţionarea şi întreţinerea instituţiilor de 
învăţământ general, tehnic sau profesional. In: Monitorul Oficial nr. 177 din 3 august 1948. 

Constituția Republicii Populare Romane 1952. In: Buletinul Oficial al Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romane nr. 1 din 27 septembrie 1952. 

1990/521-es kormányrendelet. In: Monitorul Oficial al României nr. 70-71 din 16.05.1990. 

1991/461-es kormányrendelet. In: Monitorul Oficial al României nr. 157 din 25.07.1991. 

1994/54-es kormányrendelet. In: Monitorul Oficial al României nr. 181 din 15.07.1994. 

1995/84-es oktatási törvény. Republicata In: Monitorul Oficial al României nr. 606 din 10.12.1999. 

1999/151-es oktatási törvény módosítása. Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 
pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995. In Monitorul Oficial al României 
nr. 370 din 3 august 1999. 

2010/4802-es rendelet. Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul 
şcolar 2011-2012. [http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/14197] (2016.11.26) 

2011/1-es oktatási törvény. Legea Educației Naționale (Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011). In: Monitorul 
Oficial al României nr. 18 din 10 ianuarie 2011. 

Anexa 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3608/3.IV. 2009. 18-29. 
[http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-
actuale/Liceu/6_OMECI_3608_2009_Anexa%202%20-%20CD_clasele%20a%20XI-a%20-
%20a%20XII-a,%20filiera%20vocationala.pdf] (Megtekintés: 2017.01.22.) 

Az RMDSZ törvénytervezete a nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatásról (1994). In B. Kovács András: 
Szabályos kivétel. A romániai magyar oktatásügy regénye: 1918, 1944–1948, 1996. 309–312. 

Protocol cu privire la predarea disciplinei religie (cultul romano-catolic de limbă română, romano-catolic de 
limbă maghiară și greco-catolic), în învățământul preuniversitar de stat, și cu privire la organizarea 
învățământului teologic catolic. 

[http://www.culte.gov.ro/library/files/protocol_cult_catolic.pdf] (2017.01.22) 

Románia Alkotmánya In: Románia Hivatalos Közlönye, I. rész, 188/2003. szám. 

Internetes források 

Oktatási Minisztérium [www.edu.ro] 

Romániai Közoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség [www.aracip.eu] 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség [www.rmdsz.ro]  



HERJ Hungarian Educational Research Journal, Vol 7 (2017), Supplement 2 

105 

Protestáns felsőoktatás / Protestant Higher 
Education 

  
Hungarian Educational Research Journal 

2017, Vol. 7(Supplement 2) 105–113 
© The Author(s) 2017 

http://herj.lib.unideb.hu 
Debrecen University Press 

 
 

A Sárospataki Református Kollégium 
történetének oktatástörténeti jelenségei [The 
Educational History of the Reformed College of 
Sárospatak] 

Bátoriné Misák Marianna112 

Absztrakt 

A Sárospataki Református Kollégium történetével az idők során nagyon sokan 
foglalkoztak. Az utolsó munka 1981-ben meg, s jelenleg már csak a könyvtárak polcain 
lehet hozzájutni. A 2013-ban megjelent kötet szerzői több motiváltságtól indíttatva 
elérkezettnek látták az időt egy új munka elkésztésére. A szerzők nem arra törekedtek, 
hogy tudományos közléseket összegezzenek, mivel munkájukat szélesebb közönségnek 
szánták. A Kollégium történetét a kezdetektől a 20. századdal bezárólag mutatják be olyan 
szemelvényekkel és illusztrációkkal kiegészítve, amelyek külön értékét képezik a 
kötetnek. Részletes képet rajzolnak az intézmény mindennapjairól, az itt tanító 
professzorokról, az oktatás alakulásáról, a diákéletről, az iskolatípusok fejlődéséről ls 
kialakulásáról az egymást követő korszakokon keresztül. Népszerűségét és időszerűségét 
mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 2013-tól kezdve 3-szor adták ki újra. A magyar 
nyelvű kiadás mellett, angol nyelvű fordítása is megjelent. 

Kulcsszavak: intézménytörténet, Sárospatak, oktatástörténet 

Abstract 

The preparation of the volume: The History of the Reformed Church College in Sárospatak 
(2013) was motivated by nothing less than transition. Transition in history, in the society, 
in the life of a certain institution, in the education. The goal of the authors was not to 
include every scientific achievement in the field, nor the critical examination of the 
literature and the clarification of the debated cases. They aimed to prepare a popular 
scientific book for a broader cycle, a monographic work, which does not answer every 
question, but at least clarifies, what are the shortcomings still requiring several years of 
studying. The first part of the volume - from the beginnings until 1777 - is written by 
Dénes Dienes, the second is by János Ugrai. The central message of the volume is the 
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miracle, that such a region, having a significant amount of disadvantage, was able to 
remain a cultural center, thanks to the spirit of the place, the eminent personalities, the 
vivid student life, the believe and trust in God in every circumstances, and the steadiness. 
The intellectuals studying and teaching here inherited the strategies of survival, the 
successful fight with the vicissitudes, the respect of traditions and the openness to the 
novelties from generation to generation. 

Keywords: school, college, history of college, education, church history 
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Mi indokolja időnként az összefoglaló történeti monográfia megjelenését? A válasz 

egyszerű: a változás. Változás a történelemben, a társadalomban, egy-egy intézmény 

életében, az oktatásban. Minden bizonnyal ez adhatta a legfőbb motiváló erőt ahhoz, hogy 

Dr. Dienes Dénes és Dr. Ugrai János elkészítették és 2013-ban megjelentették a 

Sárospataki Református Kollégium történetét a Hernád Kiadó gondozásában (Dienes és 

Ugrai, 2013). Jelen tanulmányomban nem az általános szempontok szerint szeretném a 

kötetet bemutatni, ezt már megtette Bolvári-Takács Gábor az Iskolakultúra 2013/3-4 

számában (Bolvári-Takács Gábor, 2013. 138-141.), ismertetve azt is, hogy a 20. század 

elejétől kezdve, milyen munkák jelentek meg a Kollégium történetével kapcsolatban. A 

hangsúlyt arra helyezem, hogy miben áll e témában egy újabb kötet létjogosultsága. Az 

első és legfontosabb, hogy az utolsó kollégiumtörténet, ami a Sárospataki Református 

Kollégium mindennapjait összefoglalta A Sárospataki Református Kollégium. 

Tanulmányok alapításának 450. évfordulójára címmel 1981-ben jelent meg (SRK, 1981). 

Bolvári-Takács Gábor megjegyzi, hogy tényleges szerkesztője Barcza József volt, de a 

címlapon a Tiszáninneni Református Egyházkerület Elnöksége szerepel (Bolvári-Takács 

Gábor, 2013. 138.). További fontos szempontként maguk a szerzők az előszóban 

elmondják, hogy bár sokan, sokféle megközelítésből foglalkoztak már e témával, mégsem 

készült egy mindent átfogó monográfia a Kollégium történetéről. Ehhez legközelebb 

állónak maguk is az 1981-ben megjelent kötetet tartják, ami ha nem is teljesen egységes, 

de minden elemében gazdag áttekintést nyújt, ám ma már csak könyvtárakban érhető el, 

ami abból a szempontból hátrány, hogy a Kollégium kiállításait, muzeális könyvtártermét 

meglátogatók időnként szívesen olvasnának többet ennek az intézménynek a 

történetéről. 

Egy történész számára az sem mellékes, hogy az utolsó monográfia megjelenése óta új 

kutatások révén a történetírás jelentős eredményeket ért el mind a város, vagyis 

Sárospatak, mind pedig a Kollégium története egyes szakaszainak feltárásában. A szerzők 

úgy vélik „Ahhoz az állomáshoz érkeztünk, amikor létrejöhet egy új szempontokat és az 

újabb eredményeket összegző szintézis.” S talán, mint utolsó szempont a kötet 

megjelenésének létjogosultságát alátámasztandó, a történelmi keret megváltozása. A 

Barcza József által szerkesztett kollégiumtörténet bár az első modern, levéltári forrásokon 

alapuló feltáró munka volt, de a kiadási évszáma is jelzi, hogy azóta sok minden 

változhatott és változott is, ami a pataki kollégium életében is meghatározó jelleggel bírt. 

Az államosítás évei után, 1989-től fokozatosan – bár a szerzők megjegyzik, hogy csak 

bizonyos fokig – helyreállt a Kollégium történeti szerkezete. A gimnázium államiból újra 

egyházi tulajdonba került. Az 1951-ben megszüntetett Teológiai Akadémia 1991-ben újra 

megnyithatta kapuit, hogy az évszázadokon keresztül betöltött fontos szerepének újra 

eleget tehessen a lelkészképzésben. 2004-ben megnyithatott a református általános 

iskola. „Olyan változások mentek végbe az intézmény életében, amikor érdemes és 

szükséges a múlt értékeit rendszerezni.” 

A szerzők nem arra törekedtek, hogy minden tudományos közlést megjelentessenek, vagy 

kritikailag felülvizsgálják az eddigi szakirodalmat, még csak arra sem, hogy minden eddigi 
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vitás vagy felmerülő kérdést tisztázzanak, hanem hogy a szélesebb közönség számára a 

tudományos ismeretterjesztő műfaj segítségével összeállítsanak egy olyan monográfiát, 

amiben talán több kérdésre ha nem is adnak választ, de amelyben számukra is világossá 

válik, hogy hol vannak még olyan „üres foltok, amelyek tisztázásához és feldolgozásához 

hosszú évek elmélyült vizsgálata szükséges.” A kötet első fele, 1777-ig Dienes Dénes, az 

ezt követő rész pedig Ugrai János munkája.  

Protestáns iskola a 16. században – ezzel a címmel indít a kötet, amiben elsőrenden kap 

helyet magának a városnak egy szösszenetnyi története a jelzett századig. Az iskola 

központi szerepet foglalt el kezdettől fogva a térségben és a város életében, éppen ezért a 

protestáns oktatás kialakulásának, az intézmény megerősödésének, a melanchtoni 

koncepció meggyökerezésének, kollégiummá való fejlődésének, az oktatás rendje 

felépítésének, a tananyag alakulásának, diákjai mindennapjainak tárgyalása a kezdetektől 

fontos. Rendkívüli értéke a kötetnek, hogy szinte minden fejezetben az adott kort 

szemléltető szemelvényekkel gazdagítja az olvasó ismereteit. Századról-századra a 

megfelelő levéltári és egyéb forrásokra támaszkodva nyújt betekintést az eseményekbe 

az első ismert jeles pataki tanároktól kezdve, a meghatározó patrónusokon keresztül, az 

iskolai életen, a tanulmányi reformokon, a diákság rétegződésén, tisztségein, funkcióin és 

a Kollégiumban elfoglalt helyein át. 

A 17. századot Európában az átmenet időszakának nevezik. A természettudományos 

ismeretek előtérbe kerülésével számos változásnak köszönhetően, a pedagógiában is 

változásokat figyelhetünk meg. Ennek a századnak egyik legnagyobb pedagógusa 

Comenius Amos Johannes (1592-1670), aki 1650-től 1654-ig a sárospataki Kollégium 

vezető tanára volt. A kötet részletesen mutatja be Comenius pataki tevékenységét, illetve 

az intézmény életében bevezetett napirendjét. Gyakran tapasztalom – a muzeális 

könyvtárban és az iskolatörténeti múzeumban végzett idegenvezetői munkám során –, 

hogy napjaink pedagógusai sincsenek tisztában azzal, hogy mindannak alapja, aminek 

során ők ma megvalósítják az iskolai tevékenységüket, Comeniusnál keresendő. A 

szemléltetés, az oktatásszervezés különböző szempontja, a tanórák és különböző 

elfoglaltságok közötti szünet, stb. Szinte elsőként az országban megvalósította a 

színjátszást, ami ugyan kezdetben az akkori rektor Tolnai Dali János puritán szemléletével 

nem fért össze, de a diákság előadásainak mégis nagy sikere lett. 

Az is érdekes talán, hogy a 17. századi eseményeket tárgyaló egyik fejezet címe a 

jezsuitáktól származik: a „Kálvinista pestis legnépesebb szemináriuma”. Minden 

bizonnyal elmarasztalásnak szánták, azonban a fejezet szerzője azt írja, hogy mégis 

hízelgő mondat, mert a lényeget fejezi ki, hiszen Sárospatak szinte kezdettől fogva sok 

diákot vonzott. A 17. század eseménydús volt az iskola életében. Intenzív volt a diákélet, 

majd megszűnt az iskola. A diákélet intenzitását mi sem szemlélteti jobban, mint az ebben 

a században végbement diáklázadások, ami nemcsak a pataki kollégium sajátja volt ebben 

az időben. Azt gondolnánk, hogy ebben a korban, amikor a tekintélytisztelet még a szó 

nemes értelmében megvalósult, ilyenek nem fordultak elő, pedig igen. Az, hogy a diákok 

felnéztek tanáraikra és tisztelték őket, nem jelentette azt, hogy ha jogaikat és 
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szabadságukat csorbítva vagy korlátozva érezték, nem emelték fel szavukat. Időnként a 

lázadás egyfajta kitörési kísérlet volt a régi keretek közül, hogy valami új foglalhassa el a 

helyét. 

A zendülések legtöbb esetben a bormérés szabadsága vagy a tanítási rend átalakítása 

miatt törtek ki. Az 1659-es esetet kiemelem, hiszen az iskola környezetében lévő 

kortársak ezt tartották Lorántffy Zsuzsanna halálának közvetlen okaként. Tarcali Pál 

zempléni esperesnek köszönhetően a fejedelemasszony idevonatkozó szavai is 

fennmaradtak. „Idevezült Urammal ifjúságomtól fogva istenesen élvén, de sem annak sem 

édes kedves fiamnak, Rákóczi Zsigmondnak halálán annyit nem sírtam, keseregtem, mint 

az ifjúságnak ez rajtam tett méltatlan cselekedetin. Te látod istenem! mint az édes anya 

magzatit, az dajka az ő kicsinydedit, úgy igyekeztem nevelni Istennek és szegény 

hazánknak szolgálatjára, de sok dajkálkodásimat ím mivel fizetik.” De fennmaradtak 

Zákány András udvari ember szavai is, aki a köz véleményét fogalmazta meg: „Ah átkozott 

deákok! ti öltétek ezt meg, ti fosztottátok meg a szegény magyar nemzetet e drága 

kincstül!” Az ok pedig, hogy a fejedelemasszony 1659-ben hozzájárult, miszerint a 

Kollégiumi tanárok természetbeni javadalmát készpénzre váltsák azzal, hogy az iskola 

kocsmájában a nekik járó bort kimérethetik. A diákság azonnal tiltakozott, mert ebben az 

intézkedésben az iskola törvényeinek és a coetus jogainak sérelmét látta. Ez a lázadás 

azzal is járt, hogy a diákság egy időre még Patakot is elhagyta. Ekkor talán még nem is 

sejtették, hogy nemsokára hosszabb időre bezárulnak az iskola kapui. 1672-1703 a 

kollégium bujdosásának évei. Erdély, Gönc, Kassa adott otthont ez idő alatt a Pataki 

diákoknak. 

A 18. századot a nagy visszatérés, majd a küzdelem a megmaradásért, a stabilizálódás, a 

modernizálódás, az újjáépítés, a változás jellemezte. A könyvtár újjáépítése adta talán a 

legnagyobb feladatot. De a kollégiumi szintek rendezésével is foglalkozni kellett, hiszen e 

századra a szerző szerint több évtizednyi késés mutatkozott. Ezért megszervezték az 

akadémiai szintet három katedrát alakítva ki. Rendszeressé tettek egy modern nyelv 

tanítását, énekkart hoztak létre, a professzorok mellé osztálytanítókat jelöltek ki. A század 

utolsó harmada politikai szinten is változásokat eredményezett. A felvilágosodás s az 

ebből fakadó szemlélet több területen éreztette hatását. Az ellenreformáció ideje nem 

kedvezett a protestáns oktatási intézményeknek. Az első korszakalkotó jelentőségű 

rendeletet, amely a protestánsok egyházi tanügyi autonómiájának megőrzését, 

megvédést alapozta meg, az a II. József által kiadott Türelmi Rendelet. Majd az 1791. évi 

országgyűlés ezt az autonómiát az 1791. 26. tc.- ben rögzítette, s ez lett a későbbiekben 

minden ellenkező intézkedéssel szemben a hivatkozási alap. Bár a törvény nem 

biztosította a protestánsok és katolikusok egyenjogúságát, és az uralkodók a későbbiek 

során is igyekeztek beleszólni egyházi és tanügyi életükbe, mégis bizonyos mértékig jogi 

alapul szolgáltak ezek a törvények. 

A felvilágosodás kora egyben a pedagógia és a nevelés időszaka is. Az abszolutista uralom 

sajátja volt, hogy az élet minden területét irányítani kívánta. Különösen igaz volt az 

oktatásügyre nézve. Rendeleteikkel az iskolázás fejlődésére kívántak hatással lenni. Az 
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uralkodói hatalom megnyilvánulása így már sokkal korábban elkezdődött az oktatás 

terén, mint ahogy az imént említett rendelet és törvény napvilágot láttak volna. Mária 

Terézia 1777-ben adta ki Ratio Educationis című tanügyi kódexét, amellyel részletesen 

szabályozta az oktatást, s ami a protestáns oktatási intézményeket is érintette volna, 

amennyiben bevezetésre kerül. A protestánsok elutasították. 

A szerző szerint a protestánsok határozott kitartását mi sem szemlélteti jobban, mint az, 

hogy a 18. század végén megszerzett jogaikat, autonómiájukat egészen a 19. Század 

közepéig meg tudták őrizni. Ezt követően azonban újra számos hátratétellel kellett 

szembenézzenek a neoabszolutista uralom döntései miatt. A Kollégium életét azonban 

ebben az időszakban is rendkívüli tehetséggel megáldott professzorok, főgondnokok 

vitték előre. A szerző részletesen bemutatja őket, amit azt gondolom érdemes nekem is 

csupán a felsorolás erejéig megtennem. Kövy Sándor a híres jogtudós, akit, mint 

iskolateremtő jogprofesszorként mutat be, s akinek Kossuth Lajos és Szemere Bertalan 

tanítványai voltak. Barczafalvi Szabó Dávid a tévelygő nyelvújító, az utolsó pataki 

polihisztor Nyíri István. Aztán Őri Fülöp Gábor, Patay János, Láczai Szabó József, Somosi 

János, Szombathi János, Rozgonyi József, Csengery József, Kézy Mózes, Kálniczki Benedek, 

Zsarnay Lajos stb. foglalnak helyet a sorban. Ezek a legtöbb esetben külföldet is megjárt 

tanárok jelentették e században az iskola szellemi színvonalának a fennmaradását. 

Mellettük meghatározó Vay József, Teleki József és Vay Miklós főgondnokok működése, 

akik az egyházkerület vezetésével együtt irányították és igazgatták az iskola életét. 

Virágszó, saját önkormányzattal, szeniori vezetéssel bíró diákélet volt a Kollégium falain 

belül. Az oktatás három szinten folyt: általános, közép és akadémiai szinten. Az akadémiai 

szinten jogi és teológiai képzés volt. A gimnázium két részre al- és főgimnáziumra oszlott. 

Az algimnázium befejeztével sokan megelégedtek a tanulással, míg, akik főgimnáziumban 

tovább tanultak, azok az akadémiai szinten is folytatták tanulmányaikat. Ez a kialakult 

gyakorlat hozta magával a képzési funkciók átalakulását, aminek következtében kialakult 

a humaniorum professzori tisztség, amit 1797-től rendszeresítettek. Mellettük az oktatást 

a praeceptorok segítették továbbra is. 

Mivel a 19. század első fele aránylag nyugalmas volt az intézmény életében, ezért ezt az 

időszakot a nagy építkezések jellemezték. A jelenleg álló főépület, vagy ahogy akkor 

nevezték Új Épület alapkövét 1801-ben rakták le. Az építkezés hosszú éveken keresztül 

tartott, míg 1840-es évek közepére az utolsó elszámolás is megtörtént. Az építkezések 

vagy átalakítások révén kerül sort a Kollégium főépületével szemben lévő ótemető 

iskolakertté való átalakítására, amit szakaszokban egészen a század végéig hajtottak 

végre. 

A kötet tárgyilagos képet fest a 19. század második feléről is, ami már nem nevezhető 

nyugalmas időszaknak. Az országot érintő események befolyással bírtak az iskola életére 

és mindennapjaira is. A szabadságharc leverését követően szinte kiürült az iskola. S ezt a 

nehéz időszakot még nehezebbé tette a központosító kormány középiskolákat érintő 

rendelete, az Organisations Entwurf. A pataki hagyomány úgy tartja, hogy a Kollégiumnak 
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kulcsszerepe volt a neoabszolutizmus elleni országos protestáns, majd pedig a magyar 

nemzeti ellenállás megszervezésében. Ez a magatartás húzódott meg az Entwurf általi 

előírások színlelt, cask formális teljesítése mögött, ami hosszútávon nem volt tartható, 

hiszen amikor a gimnázium léte volt a tét, a cselekvés elkerülhetetlenné vált. S bár végül 

igyekeztek eleget tenni az Entwurf előírásainak, 1853-ban a kormány mégis megvonta a 

gimnázium nyilvánossági jogát, amit csak 1860-ban kapott vissza. Tíz év veszély, tíz év 

nehézség, amihez az anyagi állapot sem kedvezett. 

Érdemes azonban végigtekinteni azon a küzdelmen is, amit a Kollégium ezen a területen 

mintegy tíz év alatt sikeresen maga mögött hagyhatott. Nem siránkoztak, hanem kezükbe 

vették sorsukat, s az 1850-ben – amikor a kollégiumi kassza szinte teljesen üres -felállított 

Gazdasági Választmány révén rendezték soraikat, modernizálták a gazdaságot, 

felállították a tanítóképzőt, bővítették a gimnáziumi tanári létszámot, újraindították a 

jogakadémiát. A következő évtizedek alatt ezt a lendületet sajnos nem tudták tartani. A 

megváltozott oktatási „piac”, a rendszeres adományok elmaradása, a fizetésemelések, a 

megnövekedett igények, az állami szerepvállalás fokozatos és gyors ütemű növekedése az 

eddigi önfenntartó státuszt veszélyeztette. Az első világháború után a Kollégium szinte 

odajutott ahonnan indult: a teljes csőd szélére. 

A történelmi események és a Kollégium életének bemutatása elengedhetetlen jeles 

egyéniségek munkájának felvázolása nélkül. Éppen ezért a szerzők, mint minden 

században, most is kiemelték azokat az egyéniségeket, akiknek sokat köszönhetett az 

iskola, akik nélkül a kontinuitás nem maradhatott volna fenn. Az egyházkerület részéről 

Zsarnay Lajos és Kun Bertalan püspökök, Vay Miklós és Vay Béla főgondnokok, az iskola 

tanárai közül Erdélyi János, Emődy Dániel, Finkey Ferenc, Zsoldos Benő emelkedik ki. 

Páratlan munkájuk, személyiségük az, ami emelte a pataki iskola elismertségét és 

szerepét a században. 

Sokszor egy intézmény történetét még azok sem ismerik igazán, akik annak tagjai akár 

tanárként, akár diákként. Éppen ezért érdekes lehet az a fokozatosság, aminek 

eredményeképpen az addig egységes, egymásra épülő iskolafokozatok közül miként 

indult meg önállósodása útján a 19. században a pataki főgimnázium. A szerző bemutatja, 

hogy a korábbi évszázadokban kialakult rend, miszerint a középiskolai osztályok 

irányítása összeforrt az akadémiával, egyrészt azt jelentette, hogy a Kollégium egészében 

ez a szint egyfajta alárendelt helyzetben volt, másrészt pedig, hogy a 18. század végéig 

felnőtt tanárok nem is tanítottak itt. Az egyes iskolai szintek önálló funkcióinak erősödése, 

egymástól való elkülönülése sürgetővé tette Patakon is a gimnázium belső jogállásának 

tisztázását, aminek az eredménye a főgimnázium önállósodása lett olyannyira, hogy az 

akadémia és a gimnázium a tanévek végén onnantól kezdve külön értesítőt adtak ki. Az 

akadémiai tagozaton működő szintek életében is ugyan a 19. század második felében 

kezdődő, de a 20. Században visszafordíthatatlan változások történtek. Három ágon 

valósult meg az oktatás ezen a tagozaton: bölcsészeti, teológiai, jogi. Szinte mindhárom 

életében, sorsában változás állt be. 
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A sok-sok változás közepette a szerző az akadémia teológiai ágát tárgyalja először, amit a 

többi szinthez hasonlítva a béke szigetének nevez. Természetesen ennek is meg volt a 

maga oka. Egyrészt ez az oktatási feladat a Kollégium életében a legtradicionálisabb, 

hiszen sokáig a lelkészképzés volt az intézmény fő funkciója. Másrészt pedig a teológiai 

akadémia sorsának alakításában az egyházkerület a legtovább élhetett autonómiájával. Itt 

kellett a legkevésbé igazodni az állam oktatáspolitikai törekvéseihez, központi 

törvényekhez és rendeletekhez. Ez természetesen nem jelentette azt, hogy állóvíz volt a 

teológiai képzés élete. A megfelelő bölcsészeti, teológiai és jogi képzésnek meg kellett 

felelni a kor kívánalmainak. Ennek megfelelően a kiválóan képzett tanárok, professzorok 

alkalmazása elengedhetetlen volt. Ugyanakkor pedig egy szakág színvonalas fenntartása 

nagyon sok feladattal látta el a Kollégiumot. 

A teológiai oktatás mellett az akadémiai szint másik ékköve – ahogy a szerző nevezi – a 

jogakadémia volt, amit ugyan a gimnázium nyilvánosságának visszaszerzése érdekében 

egy időre megszüntettek, de később újranyitottak. Az újraindulás után megmaradását 

állandó küzdelem jellemezte. A debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem 

megalakulásával pedig szinte sorsa is megpecsételődött. Bár az egyházkerület mindent 

megtett, 1923-ban a 130 éve működő jogakadémia bezárta kapuit. 

Nehéz utat jártak be a bölcsészeti ág területén is. Már a 19. század első felében a 

megváltozott körülmények a tanítóképzés önálló ággá tételét tették sürgőssé, aminek 

eredményeként 1857 novemberében a Tanítóképző Intézet megnyithatta kapuit. A 

népoktatási törvény következtében, amely a tanítóképzést is részletesen szabályozta, a 

Főiskola tíz sikeres tanév után feladni kényszerült képezdéjét. Az állami tanítóképző és a 

sárospataki főiskola útjai különváltak egymástól, amit az új intézmény fizikai 

elhelyezkedése is szimbolizált. Az egyre inkább bővülő létszám eredményeként épült fel 

1913-ra az az épületegyüttes, ami hazánkban az első olyan objektum, amit kifejezetten a 

tanítóképzés céljaira terveztek. A jogakadémia bezárása után azonban felerősödtek a 

hangok, amelyek a Tanítóképző visszavételét kívánták meg. Erre az időre ez az óhaj egyre 

kevésbé ütközött az állami oktatáspolitikával, így 1929-ben az intézet újra az 

egyházkerület kezelésébe került. Ittléte nem volt hosszú életű, sorsát az államosítás 

végleg rendezte. 

A 20. század az I. és II. világháború révén rendkívül nehéz időszak nemcsak a sárospataki 

kollégiumnak, de az egész országnak. Trianon, mint nemzeti tragédia az élet szinte 

minden területén visszatükröződött. A II. világháború után a kommunista oktatáspolitika 

hozadékaként megszüntették a teológiai akadémiát, államosították a gimnáziumot. A 

Kollégium sorsa sok nehézséggel volt terhelt ezekben az években. De mindezek ellenére 

Patak továbbra is megtartotta ékkő szerepét. Kiváló egyéniségek irányították életét, mint 

Trócsányi József, Fekete Gyula, akik a gazdasági oldalát vitték az intézménynek. 

Korszakalkotó személyiségek, mint Lázár Károly, Újszászy Kálmán, Szabó Zoltán, 

Harsányi István, Mátyás Ernő, Nagy Barna a Főiskola szellemi színvonalát biztosították. 

Megindult a Faluszeminárium és a Népfőiskola. Felépült a Kollégium új „koronaékszere” 

az Angol Internátus, ami később szintén az államosításnak esett áldozatul. 
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Összegzésként elmondhatjuk, hogy a kötet rendkívüli abban a tekintetben, hogy a 

Kollégium mintegy 500 éves történetét, küzdelmeit, viszontagságait mutatja be, s azt, 

hogy Sárospatak időről időre olyan szellemi teljesítményre volt képes, ami az északkelet-

magyarországi reformátusokén jóval tágabb körökben is, országosan is meghatározó 

jelentőséget kölcsönzött az egész térségnek. Az Epilógusban megtaláljuk annak taglalását 

is, hogy mi lehetett az oka mindennek. Írója végigvezeti az olvasókat a történelmi 

korokon, hogy világos képet adjon azokról a kimagasló törekvésekről, szellemi 

teljesítményekről, meghatározó személyiségekről, amelyeknek köszönhetően a város újra 

és újra kitört az őt elvileg megillető sorból. Hiszen, ha visszatekintünk, azt látjuk, hogy 

szinte minden tényező az ellen szólt, hogy Sárospatak évszázadokon keresztül megtartsa 

szellemi centrum státusát. De az Epilógus megfogalmazója szerint ezek a kitörések, „ezek 

a fordulópontok egyben sorsfordítók is voltak a település és az intézmény életében, hiszen 

mindig valami nagy kataklizmára adott válaszként, sikeres megoldásként jelentek meg. 

Egérutat jelentettek egy nehéz helyzetből, s így olyan eredmények születhettek, 

amelyekre aztán a következő generációk sora hivatkozhatott büszkén”. 

Annak a ténynek a csodája, hogy egy jobbára súlyos hátrányokkal küzdő térség szellemi 

központ tudott minden időben maradni, a hely szellemiségének, jeles egyéniségeknek, a 

pezsgő diákéletnek, a minden körülmények közötti Istenbe vetett hitnek és reménynek, a 

küzdő kitartásnak volt köszönhető. S a szerző szerint annak, hogy az itt tanító, tanuló 

értelmiségiek nemzedékről nemzedékre örökítették át a megmaradásnak, a 

viszontagságokkal való sikeres megküzdésnek a hagyományokat tisztelő, de az újtól, az 

innovációtól sem rettenő kulturális stratégiáját. Nagyon szépen zárja az Epilógus szerzője 

mondandóját. „Mindez önbizalmat, a jövőbe vetett hitet, s nem utolsó sorban az 

összetartozásnak a kívülállót csodálatba ejtően erős érzését hívja életre. A 

diákhagyományok, pataki nóták és anekdoták vagy az öregdiákok és a Sárospatakról 

elszármazottak alma materükhöz való ragaszkodása évszázadok óta élő, századokon át 

túlélő szellemi kontinuitást mutat. Ez pedig óriási érték.” 
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[A kálvinista kollégiumok oktatási modellje] 
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Absztrakt 

A kora újkori (16–18. század) Collegium és a partikula-rendszer sajátosságai értelmében 
az anyaiskolában többféle tanár működött, s ezeknek egymáshoz viszonyított szerepét 
elemzem eben a tanulmányban. A debreceni és a sárospataki anyaiskola tanrendje, 
tanárainak státusza, a diáktanítók oktatási és nevelési hatása lemérhető az korabeli 
adattárak, naplók, emlékiratok segítségével. A legújabb kutatási eredmények azt 
igazolják, hogy nem is annyira a tanároknak, mint sokkal inkább a diáktanítóknak volt 
nagyobb a szerepük a professzor által leadott tananyag módszeres elmagyarázásában, és 
a csoportos tanulásnak az elsajátításában. A korszak tankönyveinek és tanítási 
modelljeinek ismerete ellenére kimutatható, hogy létezett egy rejtett tanterv is, melynek 
révén a diákok sokrétű képzést kaptak, jóllehet az a „helyi tanterv” fogalmai alapján látens 
marad. 

Kulcsszavak: kálvinista Collegiumok, kooperatív tanulás, rejtett tanterv 

Abstract 

In the early modern period (16th to 18th centuries) there worked various teachers in the 
alma mater according to the particularity of the College and its primary-school network 
(called particula in Latin). This paper analyses the roles they played in relation to each 
other. The curriculum, the teachers’ status, the student-teachers’ educational and 
tuitional effect in the alma maters of Debrecen and Sárospatak can be assessed on the 
basis of contemporary reference books, diaries and memoranda. The latest research 
results certify that not so much the teachers but rather the student-teachers had a more 
significant role in explaining the subject-matter of instruction the professors had 
delivered and in training of grouped learning. Although the textbooks and the models of 
teaching used in the given period are well-known, it can be demonstrated that there 
existed also a hidden curriculum which remained latent according to the notion of “local 
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curriculum”, however, by means of this curriculum the students received multifaceted 
education. 

Keywords: Calvinis Colleges, cooperative learning, hidden curriculum 
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According to the particularity of the College and its primary-school network the following 

ranks of teachers worked at the alma mater in the early modern period (16th to 18th 

centuries): one or two so called rectors i.e. teachers who had attended a university abroad 

and were in some cases addressed as professor, one lector (domidoctus i.e. a teacher who 

had studied in Hungary, teachers called publicus praeceptor and collaborators, 

respectively, and private teachers called privatus praeceptor whose task was to make the 

students study the material thoroughly, which they heard in the morning classes). In the 

afternoon the so called ‘collatio’ or grouped learning and practising took place. In the 

1670s the number of pupils was high, thus, also the number of teachers increased. In 

Patak the Jesuits drove away the teachers and the students of the college, who had to 

migrate for a long period of time (1671–1715). In the meantime, the migrating college 

underwent changes and almost broke off.  After the Turks had taken Várad in 1660, 

however, the headcount of students at the College in Debrecen increased tenfold, 

consequently the college started to develop. While there was only one teacher (at first 

János Csécsi sr., then Sámuel J. Kaposi) in Patak, soon there were 3 teachers in Debrecen. 

When speaking about colleges we have to mention, besides the critical historical situation, 

also another, even more significant element: the status and prestige of the teacher’s job. 

In the 17th century, namely, the teacher’s job was not appealing. The teachers endeavoured 

to spend only a short time in this position: they just wanted to earn enough money for 

their studies abroad called peregrination. When they returned home, the town that 

supported their studies financially, obliged them to teach at the College for 2 or 3 years, 

i.e., until they had repaid their scholarship (today we would say they had to repay their 

student loan). It was the prestige and not the students’ fault that the teacher’s job was not 

appealing: teachers were in the employment of the town. In a big College the student self-

government (coetus) had a vast field of action: e.g. from time to time they revolted against 

the teachers or the funding body, they had a budget called “bursa” and they sat in 

judgement on cases like students committing transgressions, legal wine retail on the 

campus or teacher’s inaptitude, i.e., on cases concerning the University called Universitas. 

The minister’s life was significantly better as compared to that of a teacher: he was 

independent, had a higher salary and a higher social status and finally he could get 

married because he had a safe financial background.  The intellectual existence had one 

more particularity in the early modern period: the funding body (city council, the session, 

the landowner) decided on further employment of teachers, ministers, the GP of the town, 

the postmaster, the typographer, etc. once or twice a year and on the amount of salary and 

on other benefits (donations). 

The educational effect of János Apácai Csere and Comenius, the former working in 

Kolozsvár and the latter working in Patak, is frequently mentioned in the literature on 

church, school and education history. However, before we judge the history of education 

of the given age on the basis of their activity or through them, it is worth mentioning that 

the Prince of Transylvania sent Apácai to Kolozsvár as a punishment, where he soon died. 

As for Comenius he did not work as a teacher, he was a school-inspector i.e. excellent 



HERJ Hungarian Educational Research Journal, Vol 7 (2017), Supplement 2 

117 

teachers have to be looked for somewhere else. They are more likely to be found among 

anonymous teachers in villages behind the beyond who taught the same material that they 

had learnt in the renowned College. An example of this is described by Csaba Fekete: In 

Sárd an anonymous teacher taught the pupils (between the ages 10 and 12) the huge 

volume of dogmatics i.e. Institutio by Calvin in Latin in the winter terms when no seasonal 

farming activities had to be done. He also prepared memoriter cards as an auxiliary 

teaching material, which comprised the so called hypotyposes/ outline of the material 

(Fekete, 2011). Undoubtedly, the tuitional and educational models of the age functioned 

in a different way. However, if we take them as a basis, we can state that it is a huge 

achievement that someone in the country, in a village behind the beyond, endeavours to 

offer everybody as complete a knowledge as possible. It was believed, namely, that this 

knowledge was necessary to thrive in earthly life and to set out on the way to the heaven.  

The type of teacher Pál Keresztúri Bíró represented was just the opposite of the previous 

one. He used a special curriculum and taught the noble youth at the school at the Prince 

of Transylvania’s court (Dienes, 2001). Count Miklós Bethlen, his former student and later 

chancellor of Transylvania described his method, and how thankful he was for all this. As 

he wrote his memorandum in captivity, far away from his family, he ordered his wife to 

find a teacher of similar spirituality and have their sons educated by him. Pál Keresztúri 

Bíró taught the pupils through games, with humour, by means of teaching aids and using 

parallel languages. Looking at this method with today’s eyes, he applied several exercises 

according to absolutely up-to-date pedagogical principles. 

As far as efficiency is concerned, neither teaching method is better than the other one. To 

put is more precisely, each of them had advantages and defectiveness. In the former case 

the pupils were taught in an international language (in Latin) from the age of six, using 

Latin, so to say, as their ‘father tongue’. Even in the smallest village pupils were prepared 

for the potential continuation of their studies. It can of course be questioned whether the 

knowledge of Dogmatics and Grammar in Latin was really necessary for pupils who did 

not continue their studies. In a writing Miklós Bethlen stated that his teacher named 

Kereszturi could not speak the languages he was teaching and he did not have a deep 

knowledge of other school subjects either, however, he could transfer the method of 

learning to his pupils and he nurtured and cultivated the love of learning. 

Consequently, I am going to point to the phenomena of contemporary tuition and 

education on the basis of only one 17th century diary. After I have analysed the teachers, 

the subject requirements and the approach, I am going to concentrate on the cooperative 

learning system of the studentship with special focus on the student-teachers’ view-

points. This analysis will demonstrate what makes the outdated model of the early 

modern period actual, and it will bring the not at all antiquated aspect of that bygone 

world nearer to us.  
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The diary of Pál Debreceni Ember  

The question of college tuition and education is going to be examined on the basis of the 

diary of Pál Debreceni Ember, entitled Wade mecum. The role of lectures and pieces of 

reading as compared to each other, further on the methodology of specialized branches 

of science and their books of reference will be looked into (Debreceni Ember, 1679–81). 

Several books by Béla Tóth deal with the questions of 16th to 18th century College tuition in 

detail. The present paper is following the footsteps of this author (Tóth, 1982; Tóth, 1994. 

30–39. 42–48.). The Debrecener researcher created the general survey of the Reformed 

tuition in the early modern period on the basis of the diaries of György Maróthi and Mihály 

Polgári. Pál Debreceni Ember’s diary fixes the situation that he could not reach himself, 

and that he traced back to the time of Martonfalvi and his colleagues. This situation was 

characteristic of the 17th century period and was considered to be the most significant 

period of the history of the school.  

The Wade mecum comprises the happenings of 13.5 months around 1680. At that time the 

College had three professors: György Martonfalvi Tóth, Márton Szilágyi Tönkő and Pál 

Lisznyai Kovács. They were the first to be addressed as professor. All of them performed 

their duties until their death, their knowledge and personality decided the spirituality of 

the College essentially. The majority of the information in the diary comes from the 

domain of history and its auxiliary sciences, the exams in language courses are just made 

mention of and the lectures of the Várader teacher, which were given in Hungarian, were 

not mentioned at all. The notes Pál Ember took in the course of the lessons were probably 

stored separately, in another bundle of papers. However, these got lost during the long 

life of vicissitudes (Csorba, 2011. 109–110.). The first sentence in his diary suggests that 

the thoughts he had put down served as reminders; in all certainty they facilitated the 

sermon preparations. The assumption seems to be justified in the relevant literature that 

the teacher dictated the subject-matter of instruction even at the age of printed books and 

these served together as reminders.  

The notion ‘Methodum Biblicum’, which appears on the first page, refers to the teaching 

methods of Professor Pál Lisznyai who was the professor of History and Geography and 

after 1681 he was professor of Philosophy (Mathematics and Logics) for a short period of 

time (Debreceni Ember, 1679–81. 16.). On the basis of his Chronologia sacra (Lisznyai 

Kovács, 1693) it is obvious that he used Mathematics as a biblical auxiliary science, 

similarly to his colleagues, however, his pedagogical principles and methodological 

background cannot be delineated. We can just render it probable that both of his 

colleagues might have taught mathematical subjects, but they are sure to have taught 

mathematical gnosis. According to the research on the history of Mathematics, the level 

of mathematics teaching at the College between the 16th and 18th centuries cannot be 

measured exclusively on the basis of textbooks: much more was said in the lessons; 

otherwise no doctoral theses of such high standard would have been written in medicine 

and astronomy. 
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World history made sense only in the context of biblical prophecies: the commentary on 

the book of Daniel had a central role in this concept. The theory of the four kingdoms came 

up in the lessons: partly in the lectures on universal history (like the prophet Daniel 

prophesized the appearance of Alexander the Great), partly when separate biblical images 

were interpreted like the explication of Nabukodonozor’s dream in Auditorio 

Debreceniensis) 

(Debreceni Ember, 1679–81. 16, 259.). When ancient history was discussed, the College 

teacher spoke only about the basic knowledge concerning the given subject-matter: By 

the end of the course Lisznyai had come to the period of the Julius Claudius dynasty and 

the first 15 Roman emperors. Pál Ember continued the row of the emperors of his own 

accord. The list of emperors was followed by the list of popes beginning with Pope 

Leopold I. and Zeno the Isaurian, then the legal continuity was guaranteed by the German-

Roman emperors from Charles the Great to ‘Leopoldus Austriacus’-(Debreceni Ember, 

1679–81. 26–30). 

The contemporary teaching methods were characterized by setting up parallelisms, 

finding historical analogies in the context of universal and Hungarian, biblical and 

national history. In the Latin text Hungarian phraseology which cannot be translated can 

often be found like: „Venit Magnus Egypti Vezerius, hodie vocatur Ung. (Vas vezer)”. The 

student, who was taking notes, added some remarks to show which Roman emperor had 

to do with the historical Hungary: Five emperors were born in Pannonia and in Illyria e.g. 

„39. Arm. Tacitus. Hung. cum Floriano”. Pál Ember quoted the foundation of Venice e.g. 

that can be found in Giustiniano’s records (people persecuted and frightened by the Huns 

fled to the sea and established the town of islands) even in his book entitled Szent Siklus 

(Saint Siklus) (Debreceni Ember, 1700. 16, 72). The literature stated about Lisznyai who 

was of Székely (Hungarian population in Eastern Transylvania) origin that he had a strong 

Hungarian self-consciousness. In this context as far as his historical conceptualization is 

concerned his lifework follows the trend introduced by Batizi, István Székely, Gáspár 

Heltai (Tóth, 1994. 45.). The „Pannonia, seu Hungaria” is based on the Scythian-Hun-

Hungarian continuity that used to be a defining element of the Hungarian historical 

consciousness until the 1870ies. When learning the world map, the parallelism „Tartaria 

Asiatica, seu Scythica, (unde primores nostri egressi sunt)” was natural (Debreceni Ember, 

1679–81. 26, 65. 71.). Not only the book entitled Introductio in universam Geographicam 

by Philipp Cluverius but also the Mappa Geographica by Nikolaus Vischer helped the 

students to get acquainted with the regions of the world and to study the continents, 

climatic zones and also the time zones (Debreceni Ember, 1679–81. 25, 124, 159.). In 

Hungary Pál Lisznyai Kovács used a geographical atlas and globes at the end of the 17th 

century as visual aids. Sámuel Kaposi Juhász and János Csécsi jr. did the same in 

Gyulafehérvár and in Patak, respectively. The students of the College could enhance their 

knowledge of geography, cosmography, corography first hand, using the most modern 

textbooks and auxiliary material before they went abroad to study there (peregrination). 

The level of knowledge provided for the students by the alma mater and by foreign 
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academies, respectively, is comparable with each other. In this context, the description of 

‘Regnum Hungariae’ comprises historical awareness and qualification in spatial 

orientation: it shows one’s relationship to traditions (the description of Attila and 

Pannonia adapted from Bonfini and Miklós Oláh), and the profound knowledge of the 

beautiful country of five rivers (Duna, Száva, Dráva, Tisza, Maros), further on, conceptual, 

political, national background (the homogeneous Hungary divided into 4 parts by 

kingdoms).   

By means of the comparative method, the Bible and hungarus i.e. Hungarian 

orientatedness of the universal history lessons placed the vital questions of the nation 

into a church historical frame, which did not only have a decesive eschatological 

perspective but it interpreted also the historical events of the present, the Hungarian and 

the Reformed values in this context. The relevant literature that was used comprises all 

those books which played a significant role in the development of the history concept of 

the Reformation. It relies on the church historical works of patristics (Euszébiosz, 

Sozomenus) and on the basic summaries of Lutheran orthodoxy: on world historical 

lectures by Melanchthon(Chronicon Carionis),  on the church historical works by  Johann 

Sleidanus és Sulpitius Severus (Saint History by Martonfalvi was written on the basis of 

the latter one), Theatrum Historia by Christianus Matthiae, on the geopolitical work  by 

Johannes Cluverius (Epitomen historiarum) and on the work of political character by 

Georgius Horn (Historia Ecclesia et Politica). The following remark is a good example of 

teacher-student relationship: „Flavius Josephus: Histor. de Bello Judaico, quem habui a 

Clar. Lisznyai ad manus” (Debreceni Ember, 1679–81. 24.). To make students love a 

subject did not only depend on the methods applied in the lessons even in that age but 

rather on the personal, live contact.  

Márton Szilágyi Tönkő was professor of the Hebrew language and natural 

philosophy(=Physics), then after 1681 he was professor of Theology (at that time 

Dogmatics and Ethics were not separated), he also played a similarly significant role in 

Pál Ember’s life. The following sentence expresses respect for the renowned teacher: 

„perfecto vota et postulata nostra foetici re-solutionem potiventur, etc. ita persuasebat 

tam egregia motiva Clarissimus Mar-tinus Szilágyi 1679. 29. Nov. studium sanctae Linguae 

Hebrae diligens et alacro, studiosae juventutis Debrecinae”. 

Frontal or lecture-style instruction was characteristic of the early modern period, and that 

the students used the lecture note to learn. The long practice developed its rule-based 

system, so when Pál Ember became a College student in 1678 the systematic lecture notes 

of Szilágyi Tönkő who had been teaching for 8 years by then stood at his disposal. Writing 

about the 4000-year concept of history Pál Ember referred quite precisely to his teacher’s 

printed lectures: „vide de hoc Clarissimi Sylvani Philosophiam Applicatam Physicam 

Specialem Primae par. 5. capp. 1:27, 28. etc.” (Debreceni Ember, 1679–81. 34–35.; RMK III, 

2899). The works by German (David Pareus, Andreas Bucholzer), Dutch (Wilhelm 

Momma) and English (William Perkins) pious writers belonged to the relevant literature. 
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They were examined in Hebrew grammar on the basis of the book by Jacob Alting, which 

they used most. The oral exam was similar to the system of university disputes: the 

passage to be learnt was divided into several parts and the students had to demonstrate 

their preparedness in the form of questions and answers and dispute, respectively. 

Groups of 8 students (collatio) were preparing together under the leadership of the 

collaborator (leader), then they took the exam on the same day collectively. Pál Ember 

passed the end term examinations in Hebrew grammar on 9 December 1679 and on 24 

May 1680. His fellow students were György Komáromi Csipkés (II.), János Kondorosi, 

István Pataki and János Vas in the first case; and István Vecsei M., István Pathai Cs., István 

Laskói and János Komáromi Ötvös in the second case., however, István Czeglédi Oláh, 

András Szoboszlai and Gergely Filepszállási in both cases (Debreceni Ember, 1679–81. 46, 

69.). 

The lecture notes taken in Szilágyi Tönkő’s lessons contain the names of the professors he 

recommended the students who were preparing for studies abroad: Christopher Wittich 

(Leiden), Frans Burmann (sic!) (Utrecht), Johann Witzius (Franeker) (Debreceni Ember, 

1679–81. 36.). The few lines with the names of Dutch professors and place of 

abode/teaching are of stressed significance not only from cultural historical point of view 

but also because we know Pál Ember’s path of life and reference-list of his works very 

well. He attended the lectures of the Orthodox church historian Friedrich Spanheim and 

the Cartesian philisopher Wittich in Leiden. In Franeker he condacted a dispute in the 

presence of Jan van der Waeyen and Campegius Vitring sr., who stressed predestination. 

He disputed about the ten plagues of Egypt in both cases (RMK, 3389, 3391, 3403). Several 

points of view played a role in setting the route of peregrination. His notes on history 

comprises one fifth of his lecture notes: Of course, he visited the famous Leidener 

professor because of his main field of interest. On the other hand, he attended also the 

lectures of Wittich, one of the professors Szilágyi Tönkő had recommended him and 

visited the former student of the above mentioned professors (Vitringa’s professors were 

Witsius, Spanheim and Wittich). Although the latter ones are kept in mind as philosophers 

and theologians, however, one has to use different notions to describe what they have in 

common. Both of them renewed practical theology from an exegetical perspective: Wittich 

used the Cartesian method and modern natural sciences to renew it, Vitringa, in turn, 

renewed it from the perspective of prophetic view of history. 

Pál Ember avoided professors who played an opinion-shaping role as representatives of 

characteristic trends of contemporary Dutch theological disputes see the church historian 

from Utrecht named Franciscus Burmann who was the most faithful companion-at-arms 

of Coccejus. His main work was Synopsis theologiae (1671), which elicited a fierce 

discussion at that age: it animated again the Voetian-Cocceian opposition which had 

already calmed down. Jan Witsius represented the opposite side as the student of Voetius, 

Hoornbeek, Maresius and he was professor at Leiden University. His work entitled De 

oeconomia foederum Dei (1677) endeavoured to bring about synthesis between the 
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controversialists. In his works, Pál Ember often relied on the opinion of the above 

mentioned professors (they are among the 7 most often cited authors).  

The Franeker University had been open for students since 1585, it rated as a cheaper place 

than Leiden, also the cost of promotion was lower, and thus, quite high a percentage of 

students from Central-Europe were represented here.  At the end of the 17th century there 

were several trends in Leiden, which opposed to the orthodox dogmatic trend beaming 

the Calvinist orthodoxy of Franeker. After the theological discussions had calmed down 

(1677), the chance opened up also for several consolidated spiritual trends (Descartes 

was added to the curriculum, however, Spinoza was not), and also the students in 

Debrecen felt this.  

György Martonfalvi Tóth was professor of Logics, Rethorics, Biblical Theology and the 

Greek language. The studentship had two of his lecture notes Teaching and Contradicting 

Theology (Tanító és Cáfoló Theológiát) (1679) and Sacred History (Szent Historia) (1681) 

published with their own money (coetus=student self-government), which showed 

Martonfalvi Tóth’s popularity. Hand-written copies of his lectures are kept in some of our 

libraries. He propagated the Dialectic by Ramus and Medulla by Amesius in each of his 

works; he also conducted disputes about such an up-to-date topic as the role of the 

session. He also gave lectures in Hungarian; his posthumous work entitled Sacred History 

(Szent Historia) was prepared on the basis of these lessons. No aperḉu has been written 

on his life-work. The literature Pál Ember cited the most often was the first volume of 

Medulla. At 8 a.m. on 14 November 1680 he even passed an oral examination about the 

theological notions in that work, enhanced with the notions of Castaneus, Alsted, Maresius 

and Maccovius (Debreceni Ember, 1679–81. 231.). A short contribution to the renowned 

Puritan teacher deserves attention. We know that Martonfalvi had a writing (De 

blasphemia), which was not pulished, but spread as a manuscript among the students 

(Sajószentpéteri, 1699, A5r.). A sentence about the power of the devil, which Martonfalvi 

Tóth said in a lecture he gave for professors and teachers was preserved in Ember’s diary. 

This is a peculiar paraphrase of the being blessed sayings: Blessed are the deaf and the 

numb because they do not have devilish instruments to sin: they do not hear the lewd 

language of the youth, the peoples’ sapience and blasphemy, and they are not capable of 

blathering (Debreceni Ember, 1679–81. 53.). From several little signs of the contact 

between teachers and attentive students it can be concluded that the studies and the 

spirituality strengthened each other and had an effect on the students with receptive 

minds. This effect taught them to have a sense of responsibility, to respect authority and 

it also facilitated independent Christian life.  

Student teachers 

Somewhere in the diary its owner formulated what place personal encounters and 

various attitudes of pious life had in the process of tuition-education „Multa dedici a 

Praeceptoribus meis, et a discipulis plura quam ab illis” (Debreceni Ember, 1679–81. 44.). 

Talking of this Sándor Czeglédy made a statement in 1988, which referred to the 
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following: “The Puritan teachers and students’ frame of mind was in balance” (Czeglédy, 

1988. 549.). However, I would like to emphesize something else: These student groups 

(collatio) where the students could prepare for the exams collectively offered a real 

chance for learning, imbibing and imparting the method. Let us have some examples of 

this. 

Pál Ember buried an old fellow student of his, János Csécsi sr., and when he was speaking 

in remembrance of the deceased he referred to the spiritual bond that united them. Pál 

Ember also spoke about the cause of his piety, referring to Csécsi as it follows: “He had 

several Spiritual Sons born for this Hungarian fatherland and God’s House in it (…), he 

was a clear- thinking tutor second to none and made both himself (…) and his Students 

accustomed to his morning and pious lonely evening devotions, he warned and taught the 

students saying he was one of the witnesses!” (Debreceni Ember, 1708. 10.). Pál Ember 

could seem to have been a student of Csécsi: They were contemporaries, they studied 

together in Holland, and then Csécsi became the president and Pál Ember became the 

minister of the College in Patak that they got back and started again in 1682. Thus, they 

were not in formal relationship. Consequently, this citation must have referred to an 

informal pious circle of friends, of an occasion abroad and/or at home, it must have been 

the teachers’ Bible lesson or any other pastoral psychological event.  

In connection with the students’ studying abroad (peregrinus), János Heltai certified the 

role of the relationship system among students by means of statistical calculations earlier 

(Heltai, 1994). Csokonai’s student group (collatio) at the college in Debrecen is mentioned 

as one of the late appearances of these groups. It functioned as a school literary and 

debating society. On one occasion, they decided to learn languages, the group consisted of 

8 students, so they distributed the languages by drawing lots. Csokonai, the poet drew the 

eighth language which was the Italian. As no one had learnt Italian at the College until that 

time, there was no textbook available. Thus, he took the Bible and learnt the language by 

studying it. He reached such a high level that we know several of his translations. Later, 

also Kossuth, who had been a student in Patak, acquired his English knowledge in the 

same way (Csorba, 2015). 

 Pál Debreceni Ember’s diary shows the sociological profile of the members of a student 

group (collatio) (Szabadi, 2013. 321, 325-330; Zoványi, 1977.). 

István B. Laskói (registration: 11 April 1679) 

István Czeglédi Oláh (25 April 1679., teacher (called rector in Vári) 

Pál Debreceni Ember (12 January 1678, praeceptor of 4 classes, minister in 

Sárospatak) 

Gergely Filepszállási (25 March 1680., curator, praeceptor, rector in Nagykőrös, 

between1686–88, he attended German academies). 

János Kondorosi (21 February 1681., between 1686–88 he attended Dutch academies, 

István Pathai Cs. (11 April 1679., 1681. febr. 21., rector in Diószeg), 

István S. Pataki (23 April 1678., curator, rector in Kecskemét) 

András Szoboszlai (29 May 1679., cantor, praeceptor), 



HERJ Hungarian Educational Research Journal, Vol 7 (2017), Supplement 2 

124 

István Vecsei M. (26 March 1669., between 1669–86 he had several student-posts like 

coccus, praeceptor of 5 classes, contrascriba and senior, then between 1686 and 1690 

he attended academies in Holland.   

The reference books contain the progress of nine students from the list of 12. They 

registered for the academic department, 4 of them were public teachers at the College 

(their initials were DEP, FG, SZA, VMI), another 4 worked as ‘rectors’ (teachers) for a 

longer period of time in various towns (their initials were (COI, FG, PCSI, SPI), 4 students 

attended also academies abroad (DEP, FG, KJ, VMI). One of them had the highest student 

post (senior) (VMI), 3 of the students even published literary works (DEP, FG, VMI). 

However, in the cross-section of the above categories there is nobody to be found: i.e. we 

are not dealing with a few genial, selected, supported students but several young men who 

were entrusted with various tasks in the course of their studies; consequently, also their 

career was diverse. Scientific and professional career fell some of them to lot even in 

today’s sense.  

The names of 3 students (György Komáromi Csipkés (II.), János Komáromi Ötvös, János 

Vas) did not occur in the school historical and other sources. This means that they did not 

register for the academic department of the College. This can have a lot of causes; 

however, the result is the same: they chose a secular profession; they did not go on to 

study to be a minister or a teacher. It is known only about the son of the Bible translator 

György Komáromi Csipkés that he was a merchant and several times the chief justice of 

Debrecen; at the end of Rákóczi’s war of independence he was the one who initiated the 

peace talks. He was a nobleman (on his father’s right, who was a minister), that is why he 

did not live in the College, did not have to wear the gown and we did not find his name on 

the list of registration. In Sárospatak the names of the noble youth were registered 

separately: this has possibly been the case also in Debrecen, though, neither his name nor 

the names of any other noble youth from Debrecen were found on the subsistent lists. 

It is known that the sons of the miniter and dean of the town Debrecen, Sámuel Köleséri 

sr. (1634–83) studied at the College, however, their names cannot be found in the list of 

the togated, either. Sámuel Köleséri jr. (1663–1732) proceeded with his studies very 

quickly, he was 16 years old when he left for foreign studies abroad and his promotin in 

arts took place when he was 18. His fellow students in Debrecen greeted him with a 

special book of verses (RMK II, 1503). The name of his younger brother Mihály Köleséri, 

who died at the age of ten and was an excellent student, too, could not be found, either, as 

he was young he did not belong to the togated students. At the memorial service his fellow 

students and his teachers delivered speeches. We learned about his life story from these 

speeches. They even published a book of verses on this occasion (RMK II, 1443).  

István Dobozi (II.) who was several times chief judge of Debrecen later on was getting 

ready for his studies in Switzerland according to a letter still extant. As all his family 

members were civic i.e. well-to-do farmers and artisans in Debrecen, he did not have to 

live in the College building, though, he had to study at the College.  
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Finally, I would like to bring especially the role of student- teachers into the limelight. The 

question is not only that student-teachers have to be assessed as phenomena of 

educational history but –as I see it – also as teachers on whom the methodological effect 

of teaching depends.  Mihály Szathmárnémethi. (1638–1689) is an example of this. His 

name is not unknown to the history of international Calvinism as he is the author of the 

Hebrew grammarbook Tyrocinium Hebraicum published in Franeker in 1667 at the 

request of professor Johannes Leusden, publisher of the Hebrew Bible (1660) (RMK III, 

2386). Neither his predecessors nor his followers were numerous: three of his followers’ 

i.e., professor Johann Heinrich Alsted (1635) from Gyulafehérvár, Pál Kismarjai Veszelin 

(1643) and György Komáromi Csipkés (1654) from Debrecen prepared similar auxiliary 

materials (Dienes, 2015). The purpose of all of them was to support the students’ studies. 

Also Leusden emphasized this in his recommendation for the publication by Mihály 

Szathmárnémethi: the professor considered it useful to propagate this technique that the 

Hungarians could deal with so self-confidently also among Dutch students. In the 

introduction it was stressed that in the homeland which was poor in books, books were 

being copied all the time and finally, there would be a practicable publication on this 

subject. The question arises, however, where Mihály Szathmárnémethi acquired such a 

professional and pedagogical knowledge that the greatest scientist of international 

hebraistics of the time asked him to compile an auxiliary material on didactics? The 

introduction by the author gives the answer to this question: Mihály Szathmárnémethi 

was indebted to Zsigmond Azari, who did not live in 1667, for having taught him a good 

basic knowledge so excellently. This person was a student-teacher who had just passed 

out from his student days at the College of Debrecen and was placed in Szatmár where 

there was a regional local school within the schoolnetwork of the College (particula). It 

was he who provided Mihály Szathmárnémethi with such excellent spiritual provision 

(Dienes, 2015). 

Finally, we should not miss out on the topic of school choice. The case of Pál Ember, who 

came from Debrecen and also stayed there, seldom occurred at that age. He seemed not 

to have had financial problems, on the basis of his diary he had high regard for his 

teachers, so he was glad to stay in Debrecen. On the other hand, his staying in Debrecen 

suggested in the 1680ies that he had no other possibility. Although he could have chosen 

from the colleges in Patak and Várad, not to speak about the colleges in Pápa, Kolozsvár 

or the college that lied beyond Kolozsvár in the distant Erdély. If he had not come from 

the civic town he could have had a teacher’s position in a small school of the school-

network of the College (e.g. in Szatmár) earlier. In the given historic situation that was not 

possible: The Turks occupied Várad and Gyulafehérvár (1660, the Catholic clergy and the 

Jesuits drove away the college from Patak (1671–82, 1687–1715) (Dienes és Ugrai, 2013). 

Another case that I am going to speak about throws light upon the factor of choice in the 

background of changing schools.  

Mihály Szathmárnémethi who has already been mentioned attended colleges 30 years 

earlier and as it was customary at that age he studied in several schools. We do not know 
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the exact cause of this phenomenon. He finished his primary and secondary school studies 

in the towns Németi and Szatmár, respectively (1650–54), then he pursued his studies at 

the college in Szatmár under the tutorship of András Szepsi Korotz and Zsigmond Azari 

who has already been mentioned. At the time of the Polish attack in 1657 he was not in 

Szatmár any longer: he went to Debrecen. This coincided with the fact that Also Azari left 

the college to go on a study tour abroad. At the College in Debrecen (1656–58) György 

Komáromi Csipkés was professor, who was a renowned linguist (he wrote an English, a 

Latin and a Hebrew grammarbook) and Bible translator: It is easy to imagine that Mihály 

Szathmárnémethi went to the civic town because of him, to listen to the famous linguist 

who had given a lecture in Hebrew in Holland (RMK III, 1904). Just at that time the 

studentship was excitable and a student revolt evolved. The school laws were revised on 

the basis of those in Patak and new ones were launched which solved the problems 

(1656–57). Then Komáromi Csipkés was elected minister of the town (1658) but he left 

the College. It cannot be far from truth to state that he was following an example. 

Komáromi Csipkés’ school laws of Patak set things right in Debrecen and this did not 

happen by chance. He studied earlier in both towns; he considered it sensible to introduce 

these laws in Debrecen, too. It has to be mentioned that Mihály Szathmárnémethi had 

several books on philosophy. János Pósaházi, who had the reputation of being a great 

disputer, was teacher in Patak at that time: the books he obtained in Patak evoke the 

world of disputes. 

Hence it is obvious that there are several reasons why Mihály Szathmárnémethi decided 

to change schools and to continue his studies. Not only political and economic constraints 

should be seen in the background of a walk of life in the early modern perod, just like 

personal solutions depending on personal characteristics cannot be projected into it 

anachronistically, either. The joint presence of several factors might have resulted in a 

certain walk of life of a student. The impelling force behind a decision is very often similar 

to the impelling force that motivates us in the case of different challenges at a different 

age.  
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Kustár Zoltán114 

Absztrakt 

A Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2014-2016 között értékelte az egyházi 
felsőoktatás helyzetét. Az akkreditációs folyamat lehetőséget adott a meglévő 
dokumentáció kiegészítésére, a szabályzások szükségessé vált változtatására, a gazdasági 
követelmények monitorozására. A szerző, akik az akkreditációs bizottság egyik tagja volt, 
ennek során maga is jobban megismerte az egfyházi felsőoktatás helyzetét 
Magyarországon, különösen is a református egyházi felsőoktatásét. Kiderült, hogy - 
hiányosságaival együtt - a református felsőoktatás eléri a nemzeti mércét, és helytáll a 
hazai felsőoktatási intézmények között. Az egyház Urának hála, a református felsőoktatás 
Magyarországon is bizalommal tekint a jövőbe.  

Kulcsszavak: Egyházi felsőoktatás, felsőoktatás Közép- és Kelet-Erurópában, református 
oktatásügy Magyarországon, felsőoktatási akkreditáció. 

Abstract 

The Church maintained higher education has been evaluated by the National 
Accreditation Committee of Hungary in the academic years of 2014-2016. This process of 
evaluation gave chances to reformulate documentations, change regulations and monitor 
the institutions according to the general requirements of higher education in Hungary. 
Being a member of the peer reviewing team the author got chances to look deeply to this 
unknown field of the higher education of Hungary - especially the Calvinist institutions. 
The result of the accreditation process ended with positive results. With some 
weaknesses the Calvinist institutions proved to be at the national level of the Hungarian 
higher education. Thanks to the Church and its Lord, they will see a promised future.  

Keywords: Church-based higher education, higher education in Central and Eastern 
Europe, Calvinist education in Hungary, higher education accreditation. 
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Bevezetés 

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság párhuzamos programakkreditáció 

részeként a 2013–2014-es, valamint a 2014–2016-os időszakra ütemezte az 

egyházak/vallási tevékenységet végző szervezet115 fenntartásában működő felsőoktatási 

intézmények, valamint azok hitéleti szakjainak a párhuzamos akkreditációját. A 

református felsőoktatási intézmények közül a 2013–2014-es időszakban zajlott le a 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE), a Sárospataki Református 

Teológiai Akadémia (SRTA) és a Pápai Református Teológiai Akadémia (PRTA) 

akkreditációja, míg a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE), nyilván mérete és nem 

hitéleti karjai miatt a 2014–2016-as időszakra került besorolásra.116 

Az akkreditáció valamennyi intézményt komoly feladat elé állította. 

Alapdokumentumainkat, szabályzatainkat aktualizálni kellett, minőségbiztosítási 

rendszerünket zömében át kellett dolgozni, mint ahogy a hitéleti szakok akkreditációja 

érdekében is módosítani kellett az intézményi mintatanterveket, tantárgyleírásokat, 

tantárgyfelelősi beosztásokat, C-SWOT analíziseket kellett lefolytatni és sok-sok 

intézményi megbeszélésre, egyeztetésre került sor, mire a szakok és az intézmények 

önértékelései elkészülhettek. 

Bizonyára hasznos és tanulságos lenne e négy református felsőoktatási intézmény 

akkreditációjának eredményét is kiértékelni. Ám ezt egyrészt nyilván intézményenként 

ki-ki maga is megtette, másrészt mivel a debreceni akkreditációs felkészülésben magam 

is részt vettem, semmiképpen sem tekinthetem magam elfogulatlan, külső szemlélőnek. 

Sokkal hasznosabbnak ígérkezik ezért a más felsőoktatási intézményekben szerzett 

akkreditációs tapasztalatok ismertetése.  

A párhuzamos akkreditáció során a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) 

felkérésére öt egyházi felsőoktatási intézmény látogatóbizottságának a munkájában 

vehettem részt elnökként. Ez lehetőséget biztosított számomra ahhoz, hogy ezeknek az 

intézményeknek alapdokumentumait, szabályzatait, hitéleti mintatanterveit, tantárgy-

leírásait, oktatói karát és azok tudományos tevékenységét megismerjem, a helyszíni 

látogatás során infrastruktúrájukat megszemléljem, illetve akkreditációs és 

minőségfejlesztési kérdésekről, önértékelésük és a látottak alapján, elbeszélgessek az 

intézmények fenntartóival, vezetőivel, munkatársaival. Mindeközben a bizottság többi 

tagjának is megismerhettem a tapasztalatait, a hazai felsőoktatás helyzetéről alkotott 

véleményét, illetve az adott felsőoktatási intézménnyel kapcsolatos meglátásait. 

Bizottságaim tagjai között voltak nem református teológusok, világi egyetemi hallgatók, 

valamint minőségbiztosítási szakemberek, szintén nem egyházi felsőoktatási 

intézményekről. A bizottsági jelentések a bizottság közös munkájaként készültek el, ami 

további lehetőséget kínált az eszmecserére – mint ahogy a MAB szakreferensével menet 
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116 Lásd 2010/4/III. sz. MAB határozatot (aktualizálva: 2016.10.07.). 
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közben, illetve a zárójelentések megszövegezése kapcsán is folyamatosan módomba volt 

egyeztetni, véleményt cserélni.117 

Azt gondolom, számunkra, református felsőoktatási intézmények számára hasznos lehet 

ezeknek a tapasztalatoknak, illetve külső meglátásoknak az összefoglalása. Ezeket a 

tapasztalatokat szeretném ugyanakkor saját, református felsőoktatási helyzetünkkel 

összehasonítani. Ennek során szeretném a közös gondokat feltárni, a gyakran oly 

természetesnek vett erősségeinket kiemelni és azok megőrzésére bíztatni, vagy éppen a 

máshol tapasztalt jó gyakorlatot felmutatni, és néhány, előttünk álló közös feladatot 

nevesíteni.  

Az általam meglátogatott intézmények az alábbiak voltak: Golgota Teológiai Főiskola 

(GTF), Sola Scriptura Teológiai Főiskola (SCTF), Szent Pál Akadémia (SPA), Országos 

Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE) és a Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF). 

Mivel célom itt a közös jellemzők kiemelése, sehol sem nevesítem őket. Bízom benne, hogy 

megállapításaimból elismerésemet is kihallják, és elhiszik nekem: ahol kritikus vagyok, az 

egyben mindig önkritika is, hiszen nehézségeik, ha esetenként eltérő mértékben is, a hazai 

egyházi felsőoktatásnak közös nehézségei. Terjedelmi okokból áttekintésemben az 

intézményi akkreditáció területére szorítkozom, és a hitéleti szakok problémáira csak 

érintőlegesen térek ki. 

Alapdokumentumok, szervezet, vezetés, intézményi stratégia  

Az intézmények összességében mind rendelkeztek a működéshez szükséges 

alapdokumentumokkal, melyek képesek betölteni alapvető funkciójukat, és biztosítani az 

intézmények törvényes és átlátható működtetését. A dokumentumok azonban számos 

ponton nem voltak kellően kidolgozottak, önmagukkal és egymással gyakran nem 

alkottak koherens rendszert, aktualizálásuk pedig a legtöbbször vontatottan haladt, néha 

annak ellenére is, hogy maga az intézményi szervezeti és működési szabályzat esetleg 

kifejezetten elő is írta a szabályzat rendszeres felülvizsgálatát, illetve az intézményeknek 

nyilván tudniuk kellett, hogy a szabályzatok felülvizsgálata az akkreditáció 

megkerülhetetlen része lesz. Találkoztunk olyan intézménnyel, amelynek szervezeti és 

működési szabályzata még a 2005-ös felsőoktatási törvényre hivatkozott, és saját, később 

keletkezett (és így frissebb) szabályzataival rendre ütközött. 

A probléma hátterében nyilvánvalóan a kis létszámú apparátus áll, amelynek energiáját 

jórészt lekötik a napi feladatok „tűzoltás-szerű” intézése. E téren református felsőoktatási 

intézményeink szerencsésebb helyzetben vannak, mert méretükből adódóan a rektori 

vezetés vagy be tudja vonni a szabályzatalkotás feladatába az arra alkalmas oktatókat, 

vagy képes szakjogászok támogatását is igénybe venni. A szinten tartás azonban így is, úgy 

                                                 
117 A bizottságok feladataihoz általában lásd: Kézikönyv a párhuzamos programakkreditáció látogatóbizottságainak 
munkájához, elérhető: http://www.mab.hu/web/doc/akkreditacio/5.parh Kezikonyv2013.pdf, utolsó lekérdezés: 
2017.01.11. 

http://www.mab.hu/web/doc/akkreditacio/5.parh%20Kezikonyv2013.pdf
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is komoly kihívás, és az intézményvezetés energiáinak jelentős hányadát köti le a jogszabályi 

háttér változásának követése és a folyamatos szabályzatalkotás. 

Az intézményi vezetés terén a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

(Nftv.), előzményeihez hasonlóan, az egyházi intézményeknek meglehetősen nagy 

autonómiát biztosít, így ezen a téren csak akkor fogalmaztunk meg az intézmények 

számra javaslatokat, ha az Nftv-től való eltérés, meglátásunk szerint, minőségbiztosítási 

kockázatokat jelentett. 

A meglátogatott intézményekben általában jellemző volt az erős fenntartói irányítás, 

amelyet a fenntartó nem egy esetben az általa kinevezett szenátuson, illetve rektoron 

keresztül közvetlenül gyakorolt, a szenátusnak pedig esetenként nem voltak, vagy kis 

hányadban választott tagjai. Az előbbi akkor válik problematikussá, ha az intézményben 

ellehetetlenül a minőségfejlesztésre irányuló érdemi vita, az utóbbi pedig bizonyos 

foglalkoztatotti csoportok intézményesített visszajelzéseinek egyik lehetséges 

csatornáját iktathatja ki. 

A kis méretből adódóan az egyes vezetői feladatok nem mindig különültek el. A rektor 

esetenként pl. tanulmányi ügyekben is egy személyben járt el. Nyilván nem mindig 

célszerű, mondjuk, önálló oktatási rektorhelyettesi feladatkört kialakítani – ám annak 

érdekében, hogy egységes szempontok mentén, de mégis átláthatóan szülessenek 

döntések, a rektor jogkörét sokszor hasznos másodfokra áttenni és az elsőfogú eljárást 

például egy választott bizottság jogkörébe utalni.  

A meglátogatott intézményekkel összehasonlítva református felsőoktatási intézményeink 

meglehetősen nagy autonómiával rendelkeznek, mert a szenátus és a rektori vezetés terén 

rendszerint nem élnek az Nftv. által biztosított eltérő szabályozás lehetőségével. A 

demokratikusan választott, az oktatói és egyéb munkavállalói rétegek képviseletét 

megvalósító szenátus olyan sajátosságunk, melyet – az Nftv. adta eltérő szabályozás 

lehetősége ellenére is – szükséges megőrizni. 

Hallgatói Önkormányzat (egy, azt csak szabályzataiban megjelenítő intézmény 

kivételével) valamennyi meglátogatott intézményben működött, mint ahogy a hallgatói 

ügyekben döntést hozó testületekben (szenátus, diákjóléti és tanulmányi bizottságok) is 

általában (egy, további intézmény kivételével) biztosított volt a jelenlétük. Nyilván 

árulkodó jel, ha valahol a hallgatói önkormányzat szervezeti kereteinek kialakítása és 

vezetőségének első megválasztása röviddel az intézményi önértékelés lezárása előtt 

történt meg – ám az akkreditációk egyik haszna éppen az lehet, hogy megadhatja az utolsó 

impulzust egy jó irányba tett, régóta időszerű lépéshez. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a 

hallgatói önkormányzat szerepe az intézmény életének egyéb területein gyakran formális 

maradt, mert a hallgatói érdekérvényesítés, a kis létszámból adódóan, a közvetlen emberi 

kapcsolatok mentén zajlott („óra után odamegyek és megbeszélem”). Ennek persze 

megvannak az előnyei is: a meglátogatott intézményekben nyoma sem volt a világi 
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felsőoktatásból ismert megélhetési HÖK-ösöknek vagy „buli-szervizeknek”.118 A hallgatók 

mindenütt arról számoltak be, hogy a vezetők és az oktatók ajtaja nyitva áll előttük, s hogy 

megfelelő a hallgatói észrevételek, panaszok kezelése. Ahol az oktatók fizikai jelenlétét 

biztosítottnak láttuk (mert mondjuk nem volt kimagasló az óraadók vagy a 

részmunkaidőben foglalkoztatott oktatók aránya), ott ezeknek a beszámolóknak az 

őszinteségét nem volt okunk kétségbe vonni. 

A Hallgatói Önkormányzatok esetében a nagy és a kicsiny intézményi méret kevésbé 

problémás: a közepes méretű intézményeknél áll fenn leginkább annak a veszélye, hogy a 

hallgatói érdekérvényesítés szervezett kereteinek kialakítását ne tekintse a vezetés 

fontosnak, ugyanakkor az informális egyeztetések mégse valósuljanak meg 

zökkenőmentesen. Saját intézményemet, Debrecent például én ebbe a közepes kategóriába 

sorolom. Fontos tehát, hogy az informális csatornákat erényként őrizve, de a formális 

érdekérvényesítés eszközeit is megteremtve működhessenek önkormányzatainkat.  

A tudatos stratégiaalkotás intézményesített keretei általában mindenütt adottak voltak, 

hiszen, legkésőbb a legutóbbi akkreditációt követő intézkedéseknek köszönhetően, 

valamennyi intézmény rendelkezett valamiféle minőségirányítási kézikönyvvel, ami 

rendre erre a fontos területre is kitért.  

C-SWOT analíziseket, már csak az akkreditációs önértékelések részeként is, valamennyi 

intézmény készített. Ezek a nehézségek és a külső veszélyek vonatkozásában általában 

reálisak és kellően önkritikusak voltak. Jellemzően azonban az analízisekhez nem 

kapcsolódott kiértékelés vagy összegzés, és az elemzés következményeit csak néhány 

intézmény esetében láttuk a jövőképben vagy a fejlesztési célok között visszaköszönni.  

Bár az Nftv. az egyházi fenntartású intézmények számára intézményfejlesztési terv 

készítését nem írja elő, a meglátogatott intézmények egy része („biztos, ami biztos” 

alapon?) készített ilyen alapdokumentumot. Ám ezekben visszatérő hiányosság volt, hogy 

a nevesített fejlesztési célokhoz (egyelőre?) nem kapcsoltak megfelelő stratégiai akciókat, 

illetve sikerkritériumokat. Összességében is az volt gyakran a benyomásunk, hogy az 

egyházi felsőoktatási intézmények a minőségbiztosítási rendszerek kiépítését kívülről 

rájuk kényszerített, életidegen mechanizmusnak tekintették, amit akkreditációs 

kötelezettségként ugyan papíron megalkottak, ám a gyakorlatban, elmondásuk szerint, e 

mechanizmusok működtetése helyett a stratégia-alkotás informális eszközeivel éltek. 

Valljuk be, hogy a minőségbiztosítással szembeni idegenkedés saját intézményeinkben sem 

ismeretlen, mint ahogy mi is folyamatosan tapasztaljuk, milyen nehéz a szabályzatilag 

kidolgozott minőségbiztosítási és -fejlesztési mechanizmusokat a hétköznapi gyakorlatba 

átültetni. Természetesen jó példák és ígéretes eredmények is vannak, mint ahogy a 

                                                 
118 A hallgatói önkormányzatok működésének országos értékeléséhez lásd röviden Balázs E.: Tömegoktatás, elitoktatás 
és a minőség, Educatio (2014 - tél), 550-554, ebben: 552. 
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látogatóbizottságok jelentései, talán jól sejtem, valamennyiünk esetében fogalmaztak meg 

ezen a téren javító szándékú ajánlásokat.  

Az egyik meglátogatott intézményben kiemelkedő és dicséretes volt a diplomás 

pályakövető rendszer – a többi intézmény általában, a fenntartójával való szoros 

kapcsolatra hivatkozva, azt jelezte, hogy a diplomás pályakövetés az informális 

csatornákon keresztül „kellően” megvalósul. 

A diplomás pályakövetés a hitéleti szakok vonatkozásában továbbra sem törvényi 

kötelezettség, ha minőségbiztosítási szempontból hasznos is annak intézményesített 

csatornákat is biztosítani. Ezen a téren, részben az akkreditációs bizottságok ajánlásai 

miatt is, mindannyiunknak lépnie kell, akik ilyen rendszert még nem működtetünk.  

Képzési szerkezet, a képzések eredményessége 

Az intézmények jelentős hányada a hitéleti képzések közül lényegében csak 

lelkészképzést folytatott fenntartója számára, ami legtöbbször egy lelkészi szolgálatra 

nem jogosító teológiai képzéssel és esetleg valamilyen hittanoktatói és/vagy kántor 

szakkal egészült ki. 

A képzési portfólió tehát általában szűk volt, és a hitéleti szakok lényegében egyetlen, 

közös teológiai elméleti képzésből és arra épülő differenciált szakképzésekből álltak, a 

Bologna-rendszerhez illesztett szakstruktúrába rendezve. Ahol osztott formában zajlott 

az oktatás, ott a BA szakokra jellemzően nem épült MA szak, a működtetett hitéleti MA 

szakokról pedig, doktorképzés híján, szintén nem volt továbblépésre lehetőség, illetve az 

egyes hitéleti osztatlan vagy BA szakok között lényegében nem volt szervezett átjárás. 

Ahol az intézmények BA szinten hirdették meg leendő lelkészeiknek a teológia szakot, a 

kiemelkedő képességű hallgatók általában más felsőoktatási intézményben végezték el a 

teológia MA képzést, hogy aztán, ismét csak más intézményben, a PhD irányába 

léphessenek. A hallgatói létszámok a hitéleti szakokon általában alacsonyak, ami 

fenntartójuk behatárolt munkaerő-igényét azért reálisan tükrözte. Egy-két intézmény 

széles kínálatú laikus-képzéssel, míg megint mások világi képzésekkel (szociális munka) 

kompenzálták ezt az alaphelyzetet. 

A más egyházaknál szerzett tapasztalat is azt mutatja, hogy a hitéleti képzések hazai 

viszonylatban szükségszerűen mini, illetve kis szakok, s a fenntartó általában a lelkész, a 

kántor és a hitoktató szakok mellé nem tud további, egyházi munkakörhöz előírt képzéseket 

kínálni. A laikus-képzés beemelése a felsőoktatásba ugyan a fenntartó igényeit is kiszolgálva 

kötheti le az oktatói kar szabad kapacitásait. Azonban ez egyrészt nem képes helyettesíteni 

a normatíva alapú állami támogatást, másrészt pedig – hosszabb távon – minőségbiztosítási 

kérdéseket vethet fel, mivel nyilvánvaló, hogy a kis oktatói létszám miatt előbb-utóbb 

ugyanazt a tantárgyat, ugyanazon a kurzuson fogja a leendő egyházi alkalmazott és a laikus 

is tanulni. A világi szakok kínálatának bővítése komoly beruházásokat, illetve oktatói 

fejlesztéseket igényelne – hacsak az eleve nem adott, mint a KRE vagy a tanítóképzést 
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megöröklő DRHE esetében. A kitörési pont egyrészt a zsinatunk által már akkreditált 

képzések (pl. diakónus BA), a szakirányú továbbképzések, valamint a közös képzésben 

meghirdetett szakok rendszere jelentheti – legalábbis amíg az állami finanszírozás a hitéleti 

képzések terén továbbra is meghatározó mértékben hallgatói normatíva-alapú marad. 

A hallgatói lemorzsolódás általában jelentős volt a meglátogatott intézményekben, és nem 

csak, ha volt egyáltalán ilyen, a fizetős részidős képzések esetében, ahol a munka és a 

tanulás összehangolása, az idősebb korból adódó élethelyzetek és annak változásai 

gyakrabban vezetnek a jogviszony megszüntetéséhez. Gyakran hangzott el a jelenségre 

magyarázatként, hogy hitéleti szakokon a hallgatók nem a későbbi elhelyezkedés 

reményében tanulnak, hanem hitük és hitismeretük elmélyítése érdekében, ami a képzés 

lezárása nélkül is teljesül… S végül egy helyen a hallgatók lelkiismereti/hitelvi döntése is 

felmerült magyarázatként: az adott egyházi alkalmazotti szakkal együtt járó magasabb 

elvárások a hallgatók előtt csak a képzés során válnak nyilvánvalóvá, ami a szak melletti 

döntésük felülvizsgálatát eredményezheti. 

A jelenség részben a világi felsőoktatásban is megfigyelhető,119 részben valóban a hitéleti 

jellegből adódik, ami miatt a felsőoktatási kormányzat a hitéleti szakokat (pl. a képzési 

költség visszafizetés területén) külön is kezeli. Ám önámítás lenne minden kimaradó 

hallgató esetét ezekkel magyarázni. Számos esetben sikerült ugyanis külső, „friss szemű” 

megfigyelőként feltárnunk, hogy a lemorzsolódáshoz a nem kellően tisztázott tanulmányi 

elvárások (azaz: a képzési tartalom és a bemeneti követelmények diszkrepanciája), 

bizonyos „buktatós”, kreditértékükkel messze nem arányos ráfordítást igénylő 

tantárgyelemek jelenléte, valamint a szűk képzési portfólió emelei és szintjei között az 

átjárás nehézségei jelentős mértékben járulnak hozzá. Márpedig ezek részben mind 

orvosolható, vagy legalábbis visszaszorítható hiányosságok lennének. 

Ezen a téren a református felsőoktatási intézmények előtt is vannak még fejlesztési 

lehetőségek. Mintatanterveink egy része alapstruktúrájára nézve évtizedek óta változatlan 

és – az egyre erősödő gyakorlati jelleg ellenére is – meglehetősen akadémikus jellegű. 

Ugyancsak fontos lenne a felvételi eljárás során a szakokon elvárt kompetenciák célzottabb 

felmérése.  

A legtöbb helyen ugyancsak magas volt a nyelvvizsga hiányában ki nem adott diplomák 

számaránya – ismét csak elsősorban a levelezős képzés területén. Az intézmények egy 

része tett erőfeszítéseket a lemorzsolódás csökkentése érdekében, más részük azonban 

még szervezett nyelvoktatást sem kínált hallgatóinak, magára hagyva őket a problémával.  

Ezen a téren református intézményeink nem állnak rosszul: részben mert a modern 

nyelvoktatás szerepel minden szak képzési programjában, másrészt a visszatartott 

diplomák aránya – az országos átlaghoz képest – nem mondható magasnak. Ha a 

kormányzat azon tervei megvalósulnak, miszerint 2020-tól csak középfokú állami 

nyelvvizsgával lehet bekerülni a felsőoktatásba, a probléma részben okát veszti, feladatként 

                                                 
119 Lásd Balázs E.: Tömegoktatás, elitoktatás és a minőség, Educatio (2014/tél), 550-554, ebben: 553. 
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pedig a meglévő nyelvoktatás átszervezése (pl. a szaknyelvi képzés erősítése), illetve az 

oktatói kapacitás-fölösleg kezelése fog megjelenni. 

Oktatás, tehetséggondozás 

Az óralátogatáskor szerzett tapasztalatok eredménye kedvező volt, még ha abból is kell 

kiindulnunk, hogy a látogatás napján az órákra való felkészülés koránt sem tekinthető 

átlagosnak, s hogy a meglátogatható órák és oktatók kínálatát az intézmények maguk is 

képesek befolyásolni. 

Oktatástechnikai felszereltség terén mindkét szélsőséggel találkoztunk: az egyetlen 

fekete táblával (és esetleg krétával is) rendelkező tanteremtől a legmodernebb okos-

táblával és hangtechnikával felszerelt előadókig – nyilván más-más intézményben. Ám az 

órákon szerzett tapasztalatok az alacsony felszereltségű előadótermek esetében is 

zömében pozitívak voltak. 

E téren a református felsőoktatási intézményeink is megállják a helyüket, és valahol a felső 

középmezőnyben helyezkednek el. Oktatóink kellő minősítéssel és általában megfelelő 

pedagógiai kompetenciákkal rendelkeznek, az áttekinthető létszámmal futó tanórák és 

szemináriumok ritkán fulladnak unalomba, és ha más nem, írásvetítő, de a legtöbb helyen 

legalább hordozható projektor is lehetővé teszi a szemléltetés modernebb formáit. 

A Tudományos Diákkör munkájába a meglátogatott intézmények eltérő mértékben 

kapcsolódtak be. Az intézmények egy része fontosnak tartotta hallgatóik 

megmérettetését és intézményeik megjelenítését ezeken az intézményközi fórumokon, 

ám egyikük-másikuk – fenntartójuk felekezetei elkülönülésének leképezve és/vagy az 

oktatói kar szabad kapacitásának híján – erre nem fordított időt és energiát. A kritikus 

tömeg elve nyilván a tehetséggondozás terén is érvényesül: a legjobbak kiemeléséhez és 

külön felkészítéséhez mind a hallgatói létszámnak, mind az oktatói kar létszámának el kell 

érnie egy kritikus értéket. 

Mivel a világi minőségbiztosítási kritériumok között a tehetséggondozás komoly 

szempontnak minősül120, ezen a téren a református egyházi intézmények sem elégedhetnek 

meg az eredményeikkel, hanem törekedniük kell azokat tovább gazdagítani.  

Kutatás  

A tudományos kutatás, amely nélkül „nem egyetem az egyetem”, 121  a meglátogatott 

intézmények életében eltérő színvonalon valósult meg. A fenntartó egyház mérete, 

felekezeti nyitottsága, a nemzetközi kapcsolatok intenzitása és irányultsága, az oktatói 

kar minősítettsége és közegyházi feladatvállalása jelentősen befolyásolta, hogyan 

                                                 
120 Lásd ehhez: Útmutató hitéleti szakok önértékelésének elkészítéséhez (A MAB 2013/8/IV/3. sz. határozata), ebben: 2. 
A képzési folyamat és eredményei, ebben: 2.4. pont, elérhető: http://www.mab.hu/ 
web/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=787&lang=hu, utolsó lekérdezés: 2017.01.11.  
121 Lásd Balázs, E.: Meggyógyítható a magyar felsőoktatás, Magyar Nemzet (2014. január 4.), 8. 

http://www.mab.hu/%20web/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=787&lang=hu
http://www.mab.hu/%20web/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=787&lang=hu
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alakultak a belső intézményi elvárások, illetve mekkora a külső elvárásoknak való 

megfeleltethetőség. A bezárkózásra hajló, jórészt saját kiadású, hitépítő célzatú 

kiadványokban publikáló, az országos tudományos és felekezetközi fórumokra ki nem 

lépő kis intézmények mellett láthattunk olyan intézményeket is, amelyek jelentős 

konferenciák helyszínei, színvonalas oktatási és tudományos kiadványok kiadói, országos 

és nemzetközi kapcsolatrendszerük pedig kiterjedt és célirányos.  

A kevésbé nyitott intézmények esetében érdekes volt megfigyelni, hogy szinte 

szükségszerűen bekövetkezik a szakmai elszigetelődés. Ez előbb-utóbb a külső 

tudományos megmérettetés és visszajelzés hiányához vezet, ami miatt a hitvédelem és a 

tudományos publicisztika fogalmai összemosódnak, a tudományos kutatást esetleg 

mégiscsak ambicionáló oktatók a teológia határterületeire „sodródnak ki”. Aki hitelvi 

alapon válogatja meg könyvtárának állományát, tudományos közleményeinek forrásait, 

megjelentetésének fórumait, egyszer csak azt veszi észre, hogy eredményeit nem ismerik, 

műveit nem olvassák, nem hivatkozzák. Ha ezek az intézmények ráadásul nem 

rendelkeznek doktori iskolával, oktatói utánpótlásukat kénytelenek úgy biztosítani, hogy 

jelöltjeiket a teológia külső határterületein doktoráltatják, vagy a hitéleti képzésbe eleve 

innen toborozzák. Ennek persze vannak pozitív hozadékai is, például az 

interdiszciplinaritás szempontjából, de számos esetben mutatták azt publikációs listák, 

szakmai életutak, hogy a hitéleti szak oktatójaként is valaki szociológus, irodalmár, 

esztéta, hebraista, filológus, nyelvtanár vagy történész, ám aligha teológus.  

E tendenciák mellett természetesen számos kiváló tudományos kutatót ismerhettünk 

meg a látogatás során, és esetenként lenyűgöző eredményességi mutatókkal is 

találkozhattunk. Némely intézményben öröm volt viszontlátni saját egyházunk 

kutatóinak munkáit vagy azokat a kollégákat, akikkel tudományos konferenciákon, 

szakmai fórumokon rendszeresen találkozhatunk. 

Tanulságként önmagunk számára mindezekből három dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt 

az oktatói kar létszáma és minősítettségének mértéke döntően határozza meg egy 

intézmény tudományos potenciálját, amit azonban a külső szakmai kapcsolatok tovább 

erősíthetnek. Bár a tudományos utánpótlás nehézségeit, főleg egy-két teológiai 

részterületen, magunk is érzékeljük, ezen a téren a református intézményeink kimondottan 

jó eredményekkel rendelkeznek. Egyházunk és intézményeink még képesek a négy hitéleti 

intézményt, illetve kart ellátni megfelelő mennyiségű és minőségű oktatóval, miközben 

tudjuk, hogy a felsőoktatási kormányzat és a MAB az „akkreditációs prést” a jövőben is 

tovább fogja szorítani. Ennek világos jele például a habilitáció szabályainak egységesítése, 

ami a számunkra szigorítást fog jelenteni, vagy az MTMT adatbázis, ezzel együtt pedig a 

tudománymetrikai mutatók szerepének fokozatos felértékelődése. Egyházunk, fenntartóink 

és intézményeink e téren erőforrásaikat a jövőben sokkal célzottabban és tudatosabban kell 

majd hogy felhasználják, például a doktorképzés terén.  

A másik fontos tanulság, hogy a tudományos kutatómunka és a közegyházi 

megnyilatkozások között kellő egyensúlyt kell biztosítani, megtalálva az arany középutat az 
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akadémiai publikálás és a tudomány-népszerűsítés, illetve a hitépítés alkalmai között. 

Ahogy a meglátogatott intézmények zömében, úgy a mi intézményeink esetében is az 

oktatók publikációinak egy jelentős része ez utóbbi kategóriába tartozik122, tudományos 

írásaink jelentős hányada pedig az intézmény vagy fenntartója kiadásában jelenik meg. Ez 

egyrészt lehetővé teszi a kutatási eredményeknek az oktatásba történő közvetlen 

visszaforgatását, másrészt a fenntartó (mint „megrendelő”) kiszolgálása révén magas fokú 

„társadalmi hasznosítást” jelenthet, ugyanakkor együtt jár azzal, hogy a publikációk ezen 

része nem független szakmai fórumon jelenik meg, s így sem külső kontrollon nem esik át, 

sem jelentősebb tudományos visszhangra sem számíthat. A független megjelentetésekre 

érdemes a jövőben nekünk is nagyobb hangsúlyt fektetni, addig is a saját kiadványok 

terjesztését szélesíteni, illetve megfelelő szerkesztői/lektori apparátussal ellátni. 

S végül a harmadik tanulság az, hogy az intézményközi együttműködések, más egyházi 

felsőoktatási intézményekkel folytatott, ökumenikus teológiai párbeszéd szerepe sokkal 

jelentősebb, mint ahogy azt mi – mivel ez nálunk szerencsére zömében működik – elsőre 

gondolnánk. A nemzetközi mobilitás, oktatói és hallgatói csereprogramokban való részvétel, 

oktatóink külföldi doktoráltatása és konferencia-részvételük támogatása nem luxus, hanem 

az oktatói kar minőségbiztosításának fontos eleme, amire a jövőben is áldozni kell. Csak ez 

a nyitottság segít megóvni bennünket a jövőben is a szakmai elszigetelődéstől, a külső 

tudományos megmérettetés és visszajelzés hiányától, valamint a teológia határterületeire 

történő tudományos „kisodródástól”. 

Gazdálkodás 

A meglátogatott intézmények zöme az akkreditáció során vizsgált időszakban a 

rendelkezésére álló forrásokat felhasználva, kiegyensúlyozottan gazdálkodott. Az 

infrastruktúra fejlettsége és az oktatói kar anyagi megbecsültsége erősen függött azonban 

részint a hallgatói összlétszámtól, részben pedig a fenntartó anyagi tehervállalásától. Ez 

utóbbira általában az volt a jellemző, hogy a fenntartók az intézményeknek biztosították 

a telephelyet, ám az volt a további elvárásuk, hogy intézményük az állami támogatásból 

tartsa fenn magát, s nekik legfeljebb a kisebb hiányok kompenzálását kelljen vállalniuk. 

Egyéb forrásokat a legtöbb intézmény alig tudott mozgósítani, a saját bevételek aránya az 

össz-költségvetésben még viszonylag hatékony pályázati tevékenység esetében sem volt 

sehol igazán jelentős. Nyilvánvaló, hogy hitéleti képzéseikkel ezek az intézmények külső 

megrendelőktől primer-kutatásokra pénzt nem szerezhetnek, az állami, jórészt a hazai 

felsőoktatási rendszer átstrukturálását célzó pályázatok esélyesei közé sem méretüknél, 

sem jellegüknél fogva nem tartoznak bele. Ám mindezzel együtt is megdöbbentően eltérő 

adottságokkal találkozhattunk: a pályázati támogatásait elvesztő, nagyberuházásában 

magára hagyott intézménytől az állami forrásokra részfeladataihoz sikeresen pályázó, ám 

így is, úgy is „kényszer-retro” felszereltségű intézményeken át a vadonatúj telephelyén, 

fenntartója bőkezű adományainak vagy épp felújított, történelmi jellegű épületében, 

                                                 
122 Miközben, objektív kritériumok vagy „belső” teológiai közmegegyezés híján, lényegében az oktató egyéni döntésén 
múlik, hogy ugyanazt a típusú és mélységű írást (pl. egy igetanulmányt) a tudományos mű vagy a tudományos 
ismeretterjesztés, esetleg az „egyéb” kategóriába sorolja-e be. 



HERJ Hungarian Educational Research Journal, Vol 7 (2017), Supplement 2 

138 

fizetős hallgatói támogatásának köszönhetően szemkápráztató külsőségek között 

működő intézményekig mindenre láttunk példát. 

Összességében, azt gondolom, református felsőoktatási intézményeink stabil anyagi 

helyzetben vannak. Az állami támogatás mértéke jelenleg ugyan részben továbbra is 

fejkvóta-alapú, de az állam által biztosított működési költségek intézményeink számára, a 

fenntartói hozzájárulással együtt a szakjaink megfelelő színvonalú működtetését egyelőre 

lehetővé teszik. Nyilván minél kisebb egy intézmény, illetve minél kisebb a hallgatói létszám, 

annál nagyobb hányadát teszik ki a költségvetésnek a személyi kiadások, amely terén az 

állam jelentős fejlesztéseket tervez, anélkül, hogy ehhez az egyházi intézmények számára 

nevesített céltámogatást biztosítana. Emiatt sajnos éppen a stratégiai jellegű 

beruházásokra, illetve a minőségbiztosításra és -fejlesztésre marad gyakran kevés 

forrásunk. Persze azt is el kell ismernünk, hogy az ingatlanjaink terén az állam az utóbbi 

években nagylelkűségének adta jelét, s újulhattak meg épületeink, vagy gazdagodhattunk – 

egyetemi szinten – újabb telephelyekkel. Jelenleg is folynak egyeztetések arról, hogy a 

hitéleti szakok esetében az állam álljon át egy funkció-alapú finanszírozásra, ami, ha 

megvalósulna, anyagilag stabil helyzetet teremthetne, kompenzálva a hitéleti szakokon a 

demográfiai tendenciákból és részint egyéb okokból is adódó hallgatói létszámcsökkenést, 

és számos „kényszervállalkozástól”, kísérletezéstől megkímélné intézményeinket. A képzési 

portfólióink bővítéséről, a valós igényekre épülő új szakok beindításáról azonban 

valószínűleg ezzel együtt sem mondhatunk le. 

Minőségbiztosítás 

A legtöbb meglátogatott intézmény átfogó minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezett. A 

minőségbiztosítást szabályozó főbb dokumentumok rendelkezésre álltak, ám ezek 

néhány intézményben nem voltak kellően kidolgozottak, önmagukkal és egymással nem 

voltak koherensek, és csak azért voltak képesek alapszinten betölteni feladatukat, mivel 

a minőségirányítás – az intézmény áttekinthető mérete miatt – jelentős mértékben 

valójában nem e dokumentumokban intézményesített kereteken, hanem informális 

csatornákon áramló információkra épült. 

Összességében, ahogy fentebb már említettem, látogatóbizottságként az volt a 

tapasztalatunk, hogy az intézmények rájuk erőltetett külső elvárásként tekintettek a 

minőségbiztosításra, és az előző akkreditáció nyomán tett vállalásaikat az utolsó 

pillanatban, az intézményi önértékelés előtt igyekeztek valahogy teljesíteni. Még egyszer 

mondom: ez nem azt jelenti, hogy az ilyen intézményekben ne lett volna egyfajta spontán 

minőségbiztosítás, ám annak hatékonysága szükségszerűen messze elmaradt az 

intézményesített, azaz a tudatosított és tudatosan, minden érdemleges résztvevő 

bevonásával megvalósított rendszer lehetőségeivel szemben.  

A legtöbb intézményben ugyancsak megfelelőnek volt mondható az oktatói munka 

hallgatói elégedettségének felmérése és kiértékelése – itt legfeljebb azt a hiányosságot 

tapasztaltuk, hogy az értékelésekre nem épült intézkedési protokoll: mi történjen, ha egy 
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oktatató (bizonyos számú alkalommal) a hallgatóktól az átlagnál gyengébb értékelést kap; 

mivel támogatja őt intézménye a fejlődésben, illetve mivel szankcionálja a nem fejlődést? 

Az egyes tantárgyak szintjén a tartalom változtatása időről-időre megtörtént, a 

mintatantervek módosítása, valamint a tantárgyleírások frissítése – a vizsgált hitéleti 

szakok vonatkozásában – a látogatást megelőző időszakban általában folyamatos volt. Itt 

is elmondható azonban, hogy ez gyakran spontán, az adott tantárgy- vagy szakfelelős 

egyéni kezdeményezésére történt, vagy éppen maradt el ennek hiányában, ismét csak a 

kellően nem intézményesített keretek miatt. A képzési programok indításának 

előkészítése a minőségbiztosítási dokumentumokban rendszerint a kevésbé kidolgozott 

fejezetek közé tartozott. Intézményes diplomás pályakövető rendszert az intézmények 

zöme nem működtetett, hivatkozva fenntartó egyházával fennálló közvetlen és jó 

kapcsolatokra, míg az egyik intézmény kiemelkedő színvonalú, több felsőoktatási 

intézmény együttműködésében fenntartott pályakövető rendszerrel rendelkezett. 

A gyakorlóhelyek kiválasztásának intézményesített eljárása általában nem volt, az 

intézmények elmondása szerint a fenntartóval való szoros kapcsolat az informális 

csatornákon keresztül biztosítja a megfelelő helyszínek kiválasztását. Minőségbiztosítási 

okokból ilyen esetekben az volt a javaslatunk, hogy az intézmények fektessék le a 

potenciális gyakorlati helyek kiválasztásának, engedélyezésének szempontjait, a 

gyakorlóhelyekkel szemben támasztott minimális elvárásait, valamit a gyakorlati munka 

értékelésének mechanizmusát. 

Református felsőoktatási intézményeink szintén kiépítették a maguk minőségbiztosítási és -

fejlesztési rendszerét, és ezek működéséről az akkreditáció során ki-ki kapott is 

visszajelzéseket. A saját, debreceni tapasztalatom az, hogy komoly kihívást jelent a 

vezetőség számára a minőségbiztosítás hasznáról az érintetteket meggyőzni, s a 

megalkotott szabályozókat valóban életbe is léptetni. A kritikus tömeg elve nyilván itt is 

érvényesül: minél kisebb egy közösség és minél közvetlenebb, személyesebb tagjai között a 

kapcsolat, annál nehezebb formális keretek közé terelni a folyamatos ön-ellenőrzést, s annál 

nagyobb a kísértés arra, hogy az informális (valóban létező?) kommunikáció lehetőségére 

hivatkozva próbáljunk meg kibújni az intézményesített minőségszabályozás alól. 

Oktatók  

A vizsgált intézmények – két intézmény kivételével – rendelkezett a feladatai ellátásához 

szükséges állandó oktatói, kutatói karral. Az alaptevékenységének ellátásához szükséges 

oktatók és kutatók legalább hatvan százalékát munkaviszony, illetve a munkaviszonnyal 

azonos elbírálás alá eső jogviszony keretében foglalkoztatták, a munkaviszony, illetve a 

munkaviszonnyal azonos elbírálás alá eső jogviszony keretében foglalkoztatott oktatók, 

kutatók legalább ötven százalékának pedig volt tudományos fokozata. 

Általában mindenütt kellően leszabályozott volt – mert némileg az Nftv-ben is rögzített – 

terület az oktatói követelményrendszer. Ezen a téren a MAB korábban, de ennek az 
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akkreditációnak a során is találkozott azzal a félreértéssel, miszerint a hitéleti képzés 

terén az oktatói karra az állami rendelkezések nem vonatkoznak, így a tudományos 

fokozatra, adott esetben pedig az oktatók számára előírt egyetemi végzettségre 

vonatkozó előírástól a hitéleti képzések vonatkozásában el lehet térni. A MAB egyházi ad 

hoc szakbizottsága egyértelműen állást foglalt ez ellen a félreértés ellen, 123  amit a 

látogatóbizottságok, így mi is igyekeztünk érvényesíteni. Egy intézmény még csak a 

felsőfokú végzettséget sem követelte meg oktatóitól, egy másik intézmény „kivételes 

esetben” a főiskolai végzettséget is elfogadta az oktatói alkalmazás előfeltételeként – a 

többi meglátogatott intézményekben legfeljebb arra volt példa, hogy az Nftv. 

rendelkezéseit az oktatói besorolások minimális feltételei terén szabályzataikba nem 

vezették át (pl. docensi munkakör feltételeként nem írták elő a doktori fokozatot). 

A református felsőoktatás ezen a téren viszonylag jól áll, egyházunk, méretéből adódóan, 

képes kellő számú minősített oktatóval ellátni intézményeinket. Ugyanakkor mi is érezzük a 

tudományos utánpótlás nehézségeit és küzdünk bizonyos területeken létszámhiánnyal, 

ami  képzési portfóliónk bővítésének is komoly akadálya. 

Tantárgyfelelősök 

A vizsgált hitéleti szakokon, illetve az intézményi összesítés szintjén a tantárgyfelelősök 

jelentős része akkreditációs szempontból túlterheltnek minősült. A teljes munkaidőben 

(AT) és az egyéb módon (AE) foglalkoztatott oktatók legalább 3:1-es aránya sem minden 

esetben teljesült, hiszen a kis hallgatói létszám miatt, a személyi kiadások csökkentése 

érdekében az intézmények előszeretettel foglalkoztatták oktatóikat részmunkaidőben 

ennél az arányszámnál jelentősebb mértékben. A legfeljebb 5 tantárggyal és/vagy 25 

kredittel, illetve a legfeljebb 7 tantárggyal és/vagy 35 kredittel terhelt tantárgyfelelősök 

arányának terén viszont már csak az intézmények kisebb része felelt meg a MAB által 

elvárt 2:1 aránynak, mint ahogy a maximális 35 kredites terhelést is több intézményben 

átlépték tantárgyfelelősök. 

Ugyancsak probléma volt, hogy az adott tantárgy oktatásában és számonkérésében a 

tantárgyfelelős esetenként/gyakran egyáltalán nem vett részt – sem a vizsgálat 

időpontjában, sem korábban. Mivel ezek a tantárgyfelelősök nem látnak rá az adott 

tantárgy oktatására, és így annak fejlesztését sem tudják végezni, ez komoly 

minőségfejlesztési nehézséget jelent. 

Református felsőoktatási intézményeinkben a probléma szintén ismerős, ha összességében 

nem is olyan tömeges, mint a meglátogatott intézmények némelyikében. A tantárgyfelelősök 

biztosítása érdekében számos esetben kellett módosítani a korábbi mintatanterveket, hogy 

tantárgyakat vonjunk össze, vagy kellett tantárgyat olyan oktatóhoz rendelni, aki az adott 

tantárgy kidolgozásában vagy oktatásában korábban nem volt meghatározó. Ezek egy 

része persze korábban is szükséges, az akkreditációig halogatott ésszerűsítés volt, alkalmat 

                                                 
123 Az egyházi ad hoc bizottság álláspontja az egyházi intézmények 2013/14-es intézményakkreditációs szakaszában 
azonosított problémákkal kapcsolatban, 6. pont (publikálatlan kézirat, nem nyilvános). 
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adva a tantárgyak és elemeik tartalmának felülvizsgálatára, ami a minőségbiztosítás egyik 

fontos követelménye. Ám a határainkat itt is jól érzékeljük. Oktatóink akkreditációs 

kapacitása hitéleti szakjai vonatkozásában – úgy sejtem, valamennyi intézményünkben – a 

tantárgyfelelősök terén lényegében teljesen le van kötve, ami az újabb képzések, hitéleti 

szakok indításának komoly akadálya. 

Összegzés 

Azt gondolom, a fenti áttekintés alapján is megállapíthatjuk, hogy országos viszonylatban 

a magyarországi református felsőoktatási intézményeink stabilan, a törvényi és az 

akkreditációs elvárásoknak megfelelően működnek. A magyarországi reformátusság 

méreténél fogva rendelkezik azzal a kritikus tömeggel, amely, egyelőre, megfelelő oktatói 

kart és hallgatói létszámot képes valamennyi felsőoktatási intézményünk számára 

biztosítani. Történelmi hagyományainknál fogva rendelkezünk azzal az ökumenikus 

nyitottsággal, nemzetközi kapcsolati hálóval és a világi tudományos fórumokkal való 

együttműködési készséggel, amely mind az oktatásban, mind pedig a tudományos 

kutatásban óv bennünket az elszigetelődéstől. Világi mérce szerint is a felsőoktatási 

intézményektől elvárható szinten tudjuk oktatói munkánkat ellátni, és képesek vagyunk 

az általunk művelt tudományterületeket folyamatosan, önálló eredményekkel 

gazdagítani.  

Természetesen a mi intézményeinknek is megvannak – minőségbiztosítási nyelven szólva 

– a maguk „veszélyei” és „gyengeségei”. Képzési portfóliónk a hitéleti szakok terén csak 

nehezen bővíthető, mert mind a valós munkaerő-piaci igény, mind pedig a szabad 

(akkreditációs) oktatói kapacitásunk is szűkös. Az állami finanszírozásban a fejkvóta-

alapon utalt hányad magas aránya mini, illetve kis szakjainknak jelenleg sem kedvez, 

miközben a hallgatói létszámban – részben demográfiai okokból – visszaesés 

tapasztalható, s végül az oktatói kar utánpótlásának a biztosítása pedig, országos szinten, 

bizonyos szakterületeken folyamatos kihívást jelent.  

Ezzel együtt is hálásak lehetünk egyházunk Urának, hogy munkánkat megáldja, s hogy az, 

amit az érintett oktatók, hallgatók, fenntartók és intézményvezetők anyagi és szellemi 

téren intézményeink működtetésébe fektetnek, megteremheti a maga gyümölcseit. 

Kívánom, hogy intézményeink a lezárult párhuzamos akkreditáció eredményeként is még 

inkább megerősödjenek, és sokáig betölthessék küldetésüket! 
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Keretek: a magyar református felsőoktatás intézményrendszere 

Az 1990-es évek elején a magyar református felsőoktatás könnyen átlátható képet 

mutatott. Volt egy teológiai akadémia Debrecenben és egy Budapesten. Ezekben az 

intézményekben lelkészi diplomát lehetett szerezni, melynek birtokában a frissen 

végzettek elkezdhették lelkipásztori szolgálatukat. A rendszerváltáskor Sárospatakon és 

Pápán is elkezdődött a korábbi református kollégiumok szervezetének ismételt 

kialakítása, debreceni szempontból az előbbi helyszín volt különösen érdekes. 1990 

őszétől Sárospatakon gimnázium került vissza az egyház kezelésébe, majd a következő 

évben az első teológus hallgatók is megérkeztek a Bodrog parti kisvárosba. Ugyanekkor 

kezdődött meg Nagykőrösön a református tanítóképző működése. Ezután, legalábbis 

szervezettörténeti szempontból, gyorsan átalakult minden. Budapesten létrejött a Károli 

Gáspár Református Egyetem, és annak Hittudományi Kara, Pápán is megindult ismét a 

Teológiai Akadémia, Debrecenben pedig a névváltozást követően már a Református 

Hittudományi Egyetemen folyt a képzés a kilencvenes évek derekától. Az 1990-es évek 

során tehát kialakult egy új intézményi struktúra, mely ma is biztosítja a református 

teológiai oktatás kereteit Magyarországon.  

Sárospatak és Pápa esetében régi hagyományok felélesztésével, de a négy évtizedes 

működési szünet miatt mégiscsak új intézményeket kellett életre hívni. Mindkét 

újrainduló teológia életének különös erőt kölcsönzött, hogy voltak néhányan az 

induláskor, akik még tanultak, vagy tanítottak a megszüntetés előtt ezeken a teológiákon. 

Őket az új intézmények igyekeztek megbecsülni, de sajnos már egyre kevesebben vannak 

közöttünk. Pápáról indult és Budapesten lett teológiai tanár Tóth Kálmán; Sárospatakon 

tanult, és Debrecenben vezette az Ószövetségi Tanszéket Karasszon Dezső. Lenkeyné 

Semsey Klára a DRHE Újszövetségi Tanszékén oktatott nyugdíjba vonulásáig, ő kezdetben 

Sárospatakon tanult, diákkorára esett az Akadémia bezárása; ma is aktív teológiai író. 

Külön szólni kell Újszászy Kálmánról, aki Sárospatakon volt tanár a megszűnést 

megelőzően, és ott is maradt a tudományos gyűjteményekben. Ő aktívan részt vett a 

gimnázium ismételt egyházi kezelésbe vételét előkészítő döntések meghozatalában, és a 

teológiai oktatás első mozzanatainak szervezésében, személyében testesítette meg a 

folytonosságot. (Balassa, Kováts, Szentimrei, 1996)  

Budapesten több karú egyetem jött létre, erről 1993-ban hozott határozatot a Zsinat.125 A 

teológiai akadémia, a nagykőrösi tanítóképző, majd jogi és bölcsészettudományi kar 

került itt megszervezésre. Debrecenben szervezeti tekintetben 2011 hozott komoly 

változást: a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola ekkor integrálódott a 

Debreceni Református Hittudományi Egyetembe. Itt nem jött létre több kar, hanem 

intézeti keretek között került egységesítésre a képzési kínálat. 126  Budapesten és 

                                                 
125 Az erről szóló határozat a Magyarországi Református Egyház hivatalos lapjában jelent meg: Református Egyház, XLV. 
évf. 9. szám, 1993. szeptember, 216. o. Az egyetemalapítás körülményeiről lásd Kálmán, év nélkül.  
126 2011-től négy intézet működött: teológiai, tanítóképzési, alkalmazott teológiai, kommunikációs; az utóbbi kettő 
2015-ben megszűnt. 
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Debrecenben működik doktori iskola,127 valamint több további szervezeti egység is (pl. 

Felnőttképzési Intézet Debrecenben).  

Ennek a folyamatnak a követése érdekes szervezettörténeti kérdéseket vet fel, melyek 

részletesebb tárgyalása azonban túlmutat jelen írásunk határain. Feltárásra érdemes az 

egyes intézmények mögött álló fenntartók, az egyházkerületek és a Zsinat 

szerepvállalásának az elmúlt negyedszázadban megfigyelhető változása is; erre jelen 

keretek között szintén nem kerülhet sor.   

Elvárások, szakok, képzések 

Időközben valamennyi régi és régi-új felsőoktatási intézmény igyekezett képzési 

struktúráját az egyházi élet szükségleteiből és a törvényi keretek változásából fakadó 

elvárásokhoz igazítani. Az előbbit a gyülekezeti élet kereteinek átalakulása, és ebből 

fakadóan az egyházközségek mindennapi életének módosulása határozta meg: a falvak 

gazdasági-társadalmi helyzete megváltozott, a munkaképes lakosság mobilissé vált, a 

szociális ellátás, az idősgondozás református intézményrendszerének kiépült, 

köznevelési intézmények kerültek egyházi kezelésbe, a hitoktatás megszervezésének 

lehetősége és kötelezettsége hárult a helyi közösségekre. Mindezek a területek 

valamennyi gyülekezet működésére hatással voltak Magyarországon az 1990-es évektől 

kezdődően. Az, hogy a teológiai oktatásban a speciális területekre is tekintettel kellene 

lenni, a nemzetközi szakirodalomban már ekkor is régen tárgyalt téma volt. (lásd pl. 

Moberg, 1980)  

Az egyházi életben megjelenő intézmények különleges lehetőséget és kihívást jelentettek, 

mivel egy-egy szociális szolgálat (házi segítségnyújtást végző támogató szolgálat, idősek 

otthona) megszervezése, vagy oktatási intézmény alapítása, átvétele szinte minden 

esetben a helyi közösségek valós igényére reagált. A problémák a személyi feltételek 

biztosítása körül jelentkeztek. Az intézményeket alapító és fenntartó gyülekezetek 

lelkipásztorai képzésük során nem alakíthattak ki olyan kompetenciákat, melyek 

felkészítették volna őket ezekre a szervezetfejlesztési és működtetési területekre. 

Ugyanez volt a helyzet a lelkipásztorok előtt a politikai változásoknak köszönhetően az 

1990-es évek elején megnyíló új szolgálati területekkel. A lelkiismereti és 

vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény többek között 

megteremtette a katonai-, kórház- és börtönlelkészi szolgálatok elindításának 

lehetőségét.128 A legtöbb helyen a gyülekezetek lelkészei lelkiismeretesen be is léptek a 

megnyíló kapukon, viszont hosszú távon ezeken a szolgálati területeken speciálisan 

felkészített munkatársakra lett szükség. Külön terület a hitoktatásé, ami ma minden 

                                                 
127 A DRHE-n 1999-ben kezdődött a nappali tagozatos doktoranduszok képzése. (Fekete, 2004, 13. o.) 
128 A törvény a lelkiismereti és vallásszabadsághoz fűződő jogot mindenkit megillető, alapvető emberi szabadságjogként 
határozta meg (1§); és ezzel összhangban kimondta: “6. § Az egyéni és közösségi vallásgyakorlást lehetővé kell tenni a 
szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben gondozott, a büntetésvégrehajtási intézetben 
fogvatartott számára. 7. § (1) A katonai létesítményben a katonai szolgálatot teljesítő a vallását - a szervezet működési 
rendjével összhangban - egyénileg szabadon gyakorolhatja. (2) A katonai létesítményen kívül a katonai szolgálatot 
teljesítő egyéni és közösségi vallásgyakorlása nem korlátozható.” 
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egyházközség életének meghatározó része, iskolai és gyülekezeti keretben egyaránt.  Erre 

a szükséghelyzetre az egyházkerületek és a Zsinat különböző szervezetek életre 

hívásával, vagy meglévő szervezeti egységek hatáskörének átalakításával reagált; az 

intézmények pedig szakok, szakirányú továbbképzések megszervezésével igyekeztek 

biztosítani a szolgálatok támogatását. Ez a folyamat távolról sem tekinthető lezártnak, a 

képzés ma sem fedi le maradéktalanul az igényeket.   

A másik oldalon a jogszabályi környezet megváltozása az, amihez igazodni kellett a 

református felsőoktatási intézményeknek is. A kilencvenes évektől kezdődően a magyar 

felsőoktatást meghatározó törvények és kormányrendeletek (gyakori) változása, a 

hallgatói létszám emelkedése, az integrációk, a Bologna-folyamat, az elektronikus 

tanulmányi nyilvántartó rendszerek bevezetése, a hallgatói szerződések elterjedése, a 

tanárképzés többszöri átalakítása és a többi jól ismert lépés mindig hatott az 

intézményekre. Ezekhez igazodva alapítottak és indítottak új szakokat (ezek képzési és 

kimeneti követelményeit a Zsinat hagyja jóvá) és tanszékeket. Valamennyien keresték, és 

naponta keresik az előrelépés további lehetőségét, a következőkben azonban a debreceni 

teológiai oktatási-lelkészképzési modellre fókuszálunk, tehát arra a képzési programra, 

ami a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Teológiai Intézetének szervezésében 

megvalósul.  

Összefoglalva az eddigieket elmondható, hogy az elmúlt évtizedekben gyakran 

ellentmondásos volt, hogy a két hatás közül melyik volt az erősebb. Mikor, és mennyiben 

határozta meg a DRHE mozgásterét az egyházi élet elvárása, és mikor a törvényekhez való 

igazodás kényszere? Az új szakok indítása a DRHE-n, így a katechéta-lelkipásztori 

munkatárs alapszak (BA), valamint a vallástanárképzés megszervezése egyértelműen 

olyan pozitív példa, amikor egy valós egyházi, gyülekezeti, társadalmi igényre válaszolt a 

felsőoktatási intézmény. A jogi környezet gyakori változása azonban a vallástanárok 

képzésénél többször okozott bizonytalanságokat a kis létszámú hallgatói közösség 

számára.129 Ez nem az egyházi jellegből fakadt, hanem abból a tényből, hogy a tanárképzés 

az elmúlt évtizedekben több reformot és átalakítást élt meg (és élt túl). Amikor a 

kétciklusú tanárképzés megvalósítása volt a járható út, a DRHE igazodott az elváráshoz, 

és megszervezte a mesterképzést (hittanár-nevelő MA); amikor pedig a magyar 

felsőoktatás az osztatlan tanárképzés útjára lépett, a vallástanárképzés is követte ezt. A 

debreceni vallástanárképzés máig a Debreceni Egyetem tanárképzéséhez igazodik, a 

vonatkozó kérdéseket intézményközi szerződés szabályozza. Lelkészi végzettséggel már 

rendelkezők gyakran szolgálatuk elején, kiegészítő formában szereznek vallástanári 

képesítést, amennyiben helyben lelkész-vallástanárra mutatkozik igény.  

A szociális szféra felől érkező elvárás volt az egyházi management és a lelkigondozási 

terület képzésekkel történő lefedése is. Ezen a téren részben szakirányú továbbképzési 

                                                 
129  Jelen írásunkban nem térünk ki részletesen a DRHE Szegeden folytatott kihelyezett vallástanárképzésének 
helyzetére. A kihelyezett vallástanári tanszék 1992. október 4-én kezdte meg működését. Az indulást követő években 
komoly feszültségek alakultak ki az anyaintézmény és a tanszék vezetése között, ezek 1994-ben érték el csúcspontjukat. 
Részletesen lásd Molnár, 2006, 41-42, 48-53, 116. o.  
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programokkal, majd a pasztorális szervezetfejlesztés és tanácsadás mesterképzési szak 

akkreditálásával jelentkezett az egyetem. Az elmúlt időszakban ez a szak általában 

alacsony létszámmal működött. Szintén kis létszámú, de a gyülekezeti élet által 

megkövetelt szak a református kántor alapszak (BA) is. 

Folyamatosan jelentkező igény, hogy a református hitéleti képzőhelyek közvetítsenek 

teológiai ismereteket az érdeklődő egyháztagok számára. Jelenleg két ilyen típusú, nem 

diplomaszerzésre irányuló program van a DRHE-n. A teológiai minor, 50 kredites 

részismereti képzést levelező munkarendben hirdeti az Egyetem. A másik program a 

DRHE Szénior akadémiája. Az itt megszervezett előadások az ötven év feletti korosztályt 

célozzák (ez a jelentkezés alsó korhatára is egyben, felső határ nincs), és mivel esetenként 

több száz résztvevővel zajlanak, jelentősen hozzájárulnak az egyetem egyházi-társadalmi 

kapcsolatainak erősítéséhez.   

Lelkészképzés 

Az előző összefoglalóból látszik, hogy oktatási tekintetben az elmúlt bő két évtizedben a 

DRHE-n egyetlen dolog nem változott meg: folyamatos volt a lelkészképzés a Református 

Kollégium épületegyüttesében.130 Nem meglepő az egyébként évszázados kontinuitás: e 

sorok írójának talán vitatható, de határozott véleménye szerint a legmagasabb szintű 

teológiai képzés jelenti a református felsőoktatás legfontosabb elemét, értelmét és ez adja 

létjogosultságát.  

A képzés struktúrája a kilencvenes évek elején lefedte a klasszikus teológiai 

tudományterületeket, és elkülönítésre kerültek: (1) a teológiai tanulmányokat 

megalapozó; (2) a lexikális tudást biztosító és az alapokra már építkező; a (3) szintetizáló 

teológiai gondolkodást követelő és a gyakorlati gyülekezeti munkára felkészítő kurzusok. 

Ennek érdekében az öt évfolyamra terjedő képzés három (!) csoportban került 

megszervezésre. Az első évfolyam hallgatói Biblia- és hitvallásismeretet, bibliai héber és 

görög nyelvet, teológiai enciklopédiát (alapismeretek), egyházismeretet tanultak. A 

második és a harmadik évfolyam egy csoportot alkotott, számukra kerültek előadásra a 

bibliai kortörténet, a bibliai iratok keletkezésével kapcsolatos tárgyak (ó- és újszövetségi 

bevezetéstan), egyháztörténet, vallástörténet, etikai és dogmatikai prolegomena, stb.; 

valamint a gyakorlati teológiai alapjai, homiletika, liturgika került elő. Praktikus volt az 

előadások szempontjából ez a párosított évfolyamokra épülő oktatási szerkezet, mivel a 

kreditrendszer bevezetése előtt nem jelentett problémát, ha egy-egy tárgy csak minden 

második évben került előadásra. A negyedik és az ötödik évfolyam ugyanígy egy párt 

                                                 
130 A Kollégium intézményrendszeréről érdemes megjegyezni, hogy ez a kívülállók számára furcsa együttélési forma 
felöleli a város meghatározó református oktatási és közművelődési intézményeit. A Kollégium tagintézményei a 
rendszerváltáskor könnyen áttekinthetőek voltak: ide tartozott a Református Gimnázium, a Teológiai Akadémia, a 
tudományos gyűjtemények, a Nagykönyvtár, a Levéltár és a kollégiumi Múzeum (ezek együtt alkotják a tudományos 
gyűjteményeket). Mára az oktatási intézményhálózat jelentősen kiszélesedett, lefedi a teljes köznevelést az óvodától az 
általános iskolán át a gimnáziumig (a folyamatosan működő Református Gimnázium mellett ide tartozik a Dóczy 
Gimnázium is), az egykori Teológiai Akadémia helyére pedig a már bemutatott, több hitéleti és világi szakon alap- és 
mesterképzést folytató, Doktori Iskolával és Habilitációs Tanáccsal rendelkező Hittudományi Egyetem lépett. A 
Kollégium történetéről részletesen lásd Barcza, 1988; Győri, 2006 (a rendszerváltás utáni felsőoktatáshoz 64-65. o.).  
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képezett, ők bibliai teológiát, dogmatikát, etikát, specifikusabb gyakorlati tárgyakat 

hallgattak. A szabadon választott sávba tartozó kurzusokat heti két órás szemináriumi 

alkalmak jelentették, ami kevésnek tűnik, de ha valaki egy szemináriumba tartozott, akkor 

jogosult volt az adott szemináriumi könyvtár használatára is. A szemináriumi 

könyvtárakat diák-szeminaristák felügyelték, ez az állapot 2003-ban került felszámolásra. 

(Győri, 2006, 65. o.) A szemináriumi órákon 2-5. évfolyamos hallgatók közösen vettek 

részt. Ez a képzési mód avíttnak hat mai szemmel, de voltak vitathatatlan erősségei. A 

rendszer kizárta, hogy hiányos alapokkal lépjen előre valaki, és egy sor kurzusnak 

magasabb óraszáma volt, mint a kreditrendszer bevezetése után. Összességében ez egy 

erőteljes elméleti képzés volt. A kilencvenes évek második felében különösen sok hallgató 

jutott külföldi tanulmányi lehetőséghez is, ami az erős alapozást követően valóban 

hatékony felkészülést biztosított.  

A rendszer gyenge pontja a gyakorlatok területén jelentkezett, ez a huszadik század 

második felében folyamatosan megfigyelhető volt szerte a világ protestáns teológiáin. 

(egy jellegzetes példa: Kromminga, 1977, 15-18. o.) A korszak kiemelkedő debreceni 

professzora erről írta: „A diákok aktivitását és spontaneitását autonómiájuknak szinte 

teljes hiánya is fékezi. Nagyobb különbséget kellene tenni az igazi előadások és a 

gyakorlatok között, és az utóbbiak végzésében a diákok aktivitásának sokkal tágabb teret 

kellene adni.” (Czeglédy, 1988, 58. o.; lásd még Webster, 1982) A hallgatóknak az 

ezredforduló előtt is volt lehetőségük találkozni valós gyülekezeti helyzetekkel, azonban 

ezek programszerű reflektálására, mentorált feldolgozására szinte egyáltalán nem 

kínálkozott lehetőség. Ez különösen éles feszültséget teremtett a lelkigondozás területén, 

ezért elsőként a kórházi lelkigondozói gyakorlat rendjének kialakítására került sor. Ehhez 

szükség volt állandó gyakorlóhelyre, ez a debreceni Kenézy Kórház lett.131 Ezt az első 

lépést hamarosan követte a katechetika oktatáshoz kapcsolódó hospitálások bevezetése 

is, majd pedig a lelkészképzés bővítése a hatodév bevezetésével (az 1999/2000-es 

tanévtől, Fekete, 2004, 11. o.). Ezt megelőzően, a teológusok a tizedik szemeszter sikeres 

elvégzése után letették az első lelkészképesítő vizsgát, ami lényegében egy rendkívül 

szigorú egyetemi záróvizsgának felelt meg. A vizsga letétele után kézhez kapták 

diplomájukat. Ez után segédlelkészi évre kaptak kibocsátást, majd következett a második 

lelkészképesítő vizsga, ami gyakorlati jellegű vizsgarészeket ölelt fel, ennek sikeres 

kiállása után a végzettek felszentelhetővé, és önálló gyülekezeti lelkészi szolgálatra 

megválaszthatóvá váltak. Ebben az esetben is a gyakorlat reflektálása jelentette a 

problémát az egyébként áttekinthető és logikus rendszerben. A segédlelkészi év során az 

egyetemi oklevéllel már rendelkezők és a DRHE között már gyakorlatilag nem volt 

kapcsolat, egy év elteltével megjelentek és letették ezt az utolsó vizsgát. A hatodév 

bevezetése azzal az áldozattal járt, hogy a hallgatók nem a tizedik, hanem csak a 

tizenkettedik szemeszter után kaptak oklevelet, így a segédlelkészi év teljesítése a képzés 

integráns része lett. A hatodéves hallgatók rendszeres konzultációkon vesznek részt, 

havonta néhány napot töltenek Debrecenben. A gyakorló gyülekezetek kiválasztásánál is 

                                                 
131 A Kenézy kórház és a DRHE már 1997-ben szerződést kötött a gyakorlatok szervezése érdekében. (Fekete, 2004, 14. 
o.) 
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erőteljesen érvényesülnek a lelkészképzés szempontjai, míg a korábbi rendszerben 

segédlelkész oda került, ahol hiányzott a munkaerő. Ma fontos szempont a gyakorlatot 

vezető mentor-lelkipásztor kiválasztása, együttműködése az egyetemmel.132  

A hatodév bevezetése mellett egyre erősebbé vált az igény a képzés folyamatába illesztett 

gyakorlatokra is. Mára ezeknek összetett rendszere állt össze, vannak önálló kötelező, és 

elméleti kurzusokba beépített gyakorlatok, valamint kredittel elismert választható 

gyakorlatszerzési lehetőségek olyan területeken, ahol folyamatos, de csak néhány főt 

alkalmazni képes igények jelentek meg. Ilyen terület pl. a börtönpasztoráció, ennek a 

gyakorlatnak a szervezésére a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézettel kötött 

szerződést a DRHE 2016-ban. A börtönben megtapasztalható különleges élethelyzetek 

komoly kihívást jelentenek a hallgatóknak, így a felkészítő gyakorlat egy ilyen szolgálat 

előtt elengedhetetlen. (Van Denend, 2007)  

A DRHE legutóbbi korszakának új, szervezeti változást is eredményező kísérlete a 

kötelező romológiai oktatás bevezetése (2016). Ez a kezdeményezés tanszékalapítást 

követelt meg, de a lényeg nem ez, hanem egy társadalmi szükséghelyzet felismerése volt. 

A Romológia tanszék által hirdetett modul arra reagál, hogy a tiszántúli régióban olyan 

lelkipásztorokra van szükség, akik rendelkeznek a cigányság körében végzett 

szolgálathoz elengedhetetlen kulturális és történeti alapismeretekkel, valamint reflektáló 

képességgel, melynek kialakítási nehézségei érzékenyítéssel, gyakorlat és elmélet 

összhangjával, és legfőképp tudatos felkészüléssel orvosolhatók. (Belgum, 1999, 178. o.) 

Összefoglalás és kitekintés  

A fent vázoltak alapján azt mondhatjuk, hogy a DRHE alapvetően sikeresen oldotta meg 

az elmúlt negyedszázadban a megváltozott gyülekezeti-társadalmi igényekre válaszoló 

lelkészképzési átalakításokat. A lelkészképzés a DRHE-n a leginkább meghatározó szak 

volt és maradt, ugyanakkor az ezredforduló viszonyai között folyamatos monitoring 

nélkül nem maradhat életképes ez a szak sem. Az elkövetkező időszak fejlesztési irányait 

az elfogadott intézményfejlesztési terv tartalmazza, ennek a lelkészképzés szempontjából 

talán leginkább meghatározó eleme egy nemzetköziesítési program következetes 

végrehajtása, az angol nyelven (is) hirdetett kurzusok számának növelése lenne. A 

program 2017 tavaszán indult, a magyar teológiai gondolkozás nemzetközi jelenlétének 

erősítése érdekében idővel szükséges lenne az idegen nyelven folyó képzések bevezetése 

is. Ismét célszerű idézni Czeglédy Sándort: „az ökumenizmus korában … nyelvi 

izoláltságunk egyre több gondot fog okozni.” (1988, 580. o.)  

A gyakorlatok arányának emelésének értelemszerűen komoly hatása volt a képzés 

egészére nézve. A mérleg egyik serpenyőjébe helyezve a pozitívumokat az látszik, hogy a 

                                                 
132  Robert A. Chesnut évtizedes megállapításai az összefüggő gyakorlati év vonatkozásában ma is irányadónak 
tekinthetők, megfelelő támogatás mellett egy ilyen program meghatározó a szolgálathoz szükséges önbizalom, a 
tapasztalatból történő tanulás, a kommunikációs effektivitás, és egy sor további, a lelkészi szolgálatban meghatározó 
készség kialakítása szempontjából. (1975) A gyakorlati év tapasztalata napjainkban sokat segíthet a fiatal lelkészek 
specializációjában is: nem mindenki lesz önálló gyülekezeti lelkész.   
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hallgatók sikeresebben tudják tanulmányaik alatt kialakítani a szolgálat megkezdéséhez 

elengedhetetlen alapvető jártasságokat. A negatívumok között viszont meg kell említeni, 

hogy számos tantárgy esetében problémát jelent az elméleti órák számának csökkentése. 

Ezt jól illusztrálja a vallástörténet, ennek a tárgynak a kötelezően teljesítendő óraszáma 

megfelezésre került a kreditrendszer bevezetésekor, ami értelemszerűen kihat a 

felkészítésre, így lehetetlenné válik a képzés során az európai kontextusban ma joggal 

megkövetelt alapos felkészülés más vallások, különösen az iszlám vonatkozásában.  

Az elkövetkező időszakban a DRHE világos célokat kell, hogy megjelöljön. A gyülekezetek 

helyzetének megváltozása egy sor kompetencia kialakítását teszi szükségessé a 

szolgálatba állás előtt, de a teológus-lelkészképzésre egy életen át tartó tanulási folyamat 

első, meghatározó pilléreként kell tekinteni. Ez a megközelítés a lelkésztovábbképzési 

rendszer felértékelődését vonja maga után. Ezzel együtt is igaz azonban, hogy erőteljes 

teológai elméleti alapozás nélkül nem képzelhető el sikeres lelkészképzés a 

huszonegyedik században sem.  
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Absztrakt 

A tanulmány áttekinti az új egyházi törvényt és az új egyházak megnevezését. Ezután 
azokat a kezdeményezéseket mutatja be a vonatkozó dokumentumok alapján, amelyek a 
cigány, roma fiatalok felsőoktatási sikerességét kívánják elősegíteni. A különböző 
egyházak cigány szakkollégiumai ma az ország valamennyi egyetemén megtalálhatók. 
Céljuk a jövő roma értelmiségi rétegének művelése. Jelenleg mintegy 300 fiatal él és tanul 
ezekben a szakkollégiumokban. A tanulmány következő részében interjúk segítségével 
mutat be néhány olyan jelenséget, amely a cigány, roma népesség vallási megújulását 
jellemzi. Ezeket a kezdeményezéseket a tanulmány a közösségi tanulás új terepeként 
értelmezi. 

Kulcsszavak: egyházi törvény, szakkollégium, cigány, roma kisebbség, kisegyház, 
közösségi tanulás 

Abstract 

The study reviews the creation of a new Church law and the legitimation of new 
denominations. After that, gypsy activists’ initiatives, primarily the establishment of 
colleges of advanced studies, are presented on the basis of the relevant documents. With 
the help of interviews, it analyzes some of the phenomena that characterize religious 
renewal in the Roma population. It is understood that these initiatives are new areas of 
community learning for the participants. 

Keywords: Church Act, college for advanced studies, Roma minority, small churches, 
community learning 
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Introduction 

I see two reasons for this phenomena now. On the one hand, it means a network of 

relationships that closely connects individuals to the main streams of society, the 

celebrations and the order of everyday life require attention and discipline. On the other 

hand, it creates networks that support the weaker so they do not stay down, catch up, and 

the strong are given pleasure and satisfaction. These are new areas of community learning 

that we have only recently encountered. 

After a brief overview of general questions, I analyze some interviews with religious 

Romas. This short overview is an experience conducted for a deeper analysis. 

National regulation of churches 

As the religious intellectuals are less and less able to provide credible answers to the new 

questions raised, the possible solutions frequently offered from outside of Church, from 

new ecclesiastical organizations. New spiritual movements difficult to integrate emerge, 

“sectarianism” becomes stronger and stronger. The question is whether or not the new 

spiritual movements exceed the tolerance; a decision accordingly should be made. 

Secularization does not have the same effect within denominations: it is even stronger in 

Protestantism than in Catholicism. The reason may be that Catholicism slightly better 

tolerates people’s religiosity than the Protestant Churches do, but also within the Catholic 

Church are such organizations of which Chamberlain (2017) highlights the charismatic 

movements. Within Protestantism new Protestant movements have been emerging. New 

Protestant Churches (free Churches) are gradually separated from the traditional 

institutions of Protestant Churches (these include Nazarenes, Baptists, Adventists, 

Methodists, Pentecostalists, etc.). 

These Churches are organized from the bottom, not from above, and are therefore more 

democratic (see the Conflicts of the Presbytery and the Prince in Protestant Transylvania: 

the so-called “Presbyterianand” “Episcopal” tendencies in the 17th century). One cannot 

be a born member of a free Church: personal decision is essential so rather than babies, 

younger or older Churchgoers are baptised. The denominations of the Churches are 

varied: religious community, small Church, free Church, neoprotestant Church, sect, 

esoteric cult, neopagan cult, millenaristic movement, charismatic movement, spiritual 

movement, revival movement, etc. 

These are mostly the “charismatic” branches of the great Churches. For example, among 

the dozens of renewal movements in the Hungarian Catholic Church, the Catholic 

charismatic movement is undoubtedly the most effective. In at least one third of the really 

well-functioning congregations we find a priest or small community belonging to a 

charismatic movement. The strong influence of this movement is also convincing evidence 

that many of the members of the traditional monastic orders and of other spiritual 

movements have come into contact with charismatic spirituality. 
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Today there are 232 religious communities in Hungary, of which 26 (and their missions) 

are considered recognized. There is no available list of all ecclesiastical communities, the 

above number comes from Wikipedia’s own collection (the records of the Churches are 

carried out by the Court of Budapest.) 

In 2011, 19 Churches protested against the draft of Church Act. A year later, 82 Churches 

submitted a request for recognition to Tibor Navracsics, the Minister of Justice. The 

examination of the applications was requested by the Hungarian Academy of Sciences, 

which formed a committee - said Tamás Lukács, KDNP Chairman of the Human Rights, 

Minority, Civil and Religious Affairs Committee. He also reported that 37 of the 82 

Churches requesting recognition have been found to be lawful under formalities. He 

explained that the Human Rights Committee asked József Pálinkás the President of the 

Hungarian Academy of Sciences that, according to the Church Act adopted on December 

30, the Academy should carry out the statutory investigations. The chair of the committee 

established by the chair of the Hungarian Academy of Sciences was József Hámori. He also 

stated that among the Churches submitting an application for recognition by the 

Parliament 37 complied with the formal requirements of the law. This is a base number 

that can expand but does not change in magnitude (Majsai, 2013). 

This event sequence indicates that the Church has come to a turning point in the past 

decade that has given way to the legitimacy of new changes, new interpretations and new 

bonds that have commenced in the religious life. This means that formerly formed 

communities could gain recognition, sometimes financial support. Meanwhile, 

competition for Churchgoers grew stronger. It is not a coincidence that the competition 

seems to be particularly strong in winning the Roma. This multitudes population seems 

to be suitable for the ecclesiastical-religious approach, since it is well-known that it cares 

for the neccesities of its faith, even if they do not all agree with the Christian teachings. 

Access to younger generations is of particular importance. 

Churches and education 

Officially recognised Churches can also establish and operate an educational institution. 

The level of educational institutions ranges from kindergarten to higher education. In 

recent years, the number of Church education institutions has increased steadily; in the 

2014/15 school year nearly 340 general education institutions were included. The 

majority of institutions operated by the Catholic Church, followed by the Reformed 

Church and then by the Evangelical Church (according to a few years ago, only 50, 20, and 

15 schools were run by these three Churches). The Baptist Church is responsible for 

operating 30 educational institutions according to their website; the Church of the Faith 

operates 10, and Ecumenically Church is responsible for 3 schools. There are Methodists 

and Jewish schools too. These figures that took place some years ago have increased 

considerably: not only the number of schools maintained by individual denominations, 

but also the number of the school-maintaining Churches has increased. The ecclesiastical 
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schools typically evolved in the eastern and northeastern parts of the country - and in 

Budapest. 

To discover the causes of the highly dynamic growth, there has been no systematic 

research done based on my knowledge, so I can only guess and enumerate some 

generalizable features from some cases. According to the most general, not really friendly 

views on the ecclesiastical schools, the most important motivating factor is money. 

Schools in Church maintenance receive state support that all schools are entitled to by the 

number of their students, and apart from that they receive support from their own 

Church. However, the incomes of those schools, though they are obviously important 

elements of their operation, do not primarily attract parents, but the school maintainers. 

The expansion of ecclesiastical education is basically based on the change of ownership of 

the existing schools, which is why the often ruined school buildings, the zealous teaching 

staff and the lack of interest have resulted in the maintenance becoming a burden for the 

local government. The organization and operation of KLIK is a challenge for many schools, 

which is largely avoided if one of the Churches takes over the maintenance. These 

Churches can be either familiar to them or the promises they make make it more 

attractive comparing to the former system. 

In the first two decades after the transition from Socialism, Churches did not compete in 

a spectacular or at least clearly visible way of winning young people. With the right-wing 

government came to power the situation changed significantly, which is proven by the 

discussion about the Church Act described in the introduction. It was slowly becoming 

recognized that the Churches had opportunities in the public and higher education world, 

which use to be a state privilege. Faith life had so far been the strictest private matter, 

even if nobody had suffered any harm from practicing religion, it had not been customary 

to practise it openly. The citizens of Socialism had been taught of that. 

The Roma and education 

It is customary to write and exchange ideas scientifically about the Roma population as a 

severely disadvantaged group of the Hungarian population, which is excluded from the 

higher levels of education and thus excludes from the higher social paths. However, it 

requires a different approach when we look at this ethnic group as a social shaping force. 

In this interpretation, it is important to see how this group of people can be accessed into 

the system of society, particularly into the system of Churches. Particular attention is paid, 

of course, to the younger generation, also the educated groups of this society, which play 

a major role in the functioning of society. 

The initiative that has come into being with the cooperation of Churches can be 

interpreted as follow: the college system of students of higher education. This system was 

started on a Church initiative. “Historical Christian Churches, with the support of the 

government, established a Christian Roma Collegium Network to assist the higher 

education of those belonging to the Roma community,” the founding document said. The 
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founding Churches comprise of the Reformed Church, the Lutheran Church, the Greek 

Catholic Church and the Hungarian Province of the Society of Jesus on the behalf of the 

Roman Catholic Church; the initiative itself was initiated by the Jesuits (they are still 

operating the first ecclesiastical specialized schools for similar purposes). Although young 

Roma people were suggested to be accepted, according to the later recommendation, is 

basically a Church initiative with government support for most colleges of advanced 

studies (exception is the Henrik Wlisloczky College of Advanced Studies, Pécs, which was 

born and operates as a university initiative for a similar purpose a decade ago), and there 

are also new ecclesiastical training colleges, so today there is a Roma College of Education 

in all higher education centers (cf. Christian Community College, 2011.). 

The main task of each college is to assist disadvantaged Roma students and, to a lesser 

extent, non-ethnic background, partly with financial support, partly well-planned literacy 

and (of course) reinforcement programs that increase the coherence. Church education 

programs are part of religious education. Participation in programs for this purpose will 

be discontinued at student’s request and an alternative program will be announced for 

them. Although it would be early to estimate the numerical results of the aid, it is clear 

that the empowering family and its ethnicity were still hidden among the small number 

of relevant university students 10-15 years ago; today these young people are getting rid 

of this stigma. 

The lower levels of the school system opened up the possibility of practicing religion, 

which is especially important for small Churches, as it can give children the opportunity 

to be educated. The choice of the direction of primary school religious practice depends 

on which Church is dominant in the village. But it is also important that Churches - the 

newly organized (eg, the Faith Church) or the recently expanding old Churches - may form 

and receive schools from the state maintainer, and the governing Church basically 

determines the faith life of children in particular. Primarily, the charismatic, personal-

based religious work of small Churches or historic Churches can capture the otherwise 

highly spiritual Roma, as stated by Gereben Lukács (2013). 

Religious interest of adult Roma 

I have tried to look at the question in a different way based on some interviews. I was 

looking for an answer, how the respondent involved in the activity of the chosen Church, 

what is the meaning and effect of the involvement and how others are involved in their 

activity. Among the respondents were pastors, teachers preparing for their doctoral 

degree, craftsmen, and industrial skilled worker. All men. Although I did not ask it, it was 

striking that in the community they mentioned, women don’t play a similarly important 

role. I did not seek to give a full picture of the ecclesiastical organizations most favored by 

the Roma, the randomly selected interviewee talked about their own Churches and 

communities. I used the the two’s graduation certificate and their doctoral thesis. 
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Religiousness is common among Gypsies, almost everyone considers themselves 

somehow religious: they believe in God or in some spiritual power. Most of them consider 

themselves Catholic, even those who may not have been baptized. This is based on their 

inheritance from their parents. Most of them insist on some of their ancient laws, customs, 

and cultures. This is often contradicted by their deep religiosity, since many “pagan” cultic 

elements are equally important to them as modern religion. 

This traditional commitment is replaced by, or rather based on this, the interest in 

Churches operating in the country. 

The establishment of Roma congregations largely depends on where a community can set 

foot that feels challenge to a mission. The activity of newly established Churches is 

significant, but it is expected that the differences between them will not yet have an 

impact on equalization - even if we know that some Churches are trying to reach new 

areas with a conscious Roma mission program. Strengthening newly formed missions is a 

slower process than the development of existing ones. At the same time, around two or 

three times as many missions are organized around each new congregation, some of 

which are expected to be built up within a few years within a new congregation. 

Roma people is a population that has been decades or even for centuries outside the 

interest of traditional Churches. After the change of regime, with the practice of religion 

became free the interest of the Churches to the Roma population started to grow. This is 

particularly noticeable for Protestant Churches. As one of our interviewee explained: “The 

new Protestant Churches have been undergoing a markedly powerful conversion activity 

over the last few decades among the Roma. There are several reasons for the spread. 

Mainly, these congregations are far warmer, more receptive and more fond of the Roma 

than the historic Churches (Oláh, 2016) 

The Faith Church is one of the legitimized Churches that have been established since the 

change of regime, which has a particularly significant impact among the Roma population. 

According to Oláh the congregation is present in elementary schools, also in vocational 

education. Since the introduction of religion in schools, it has been remarkable that many 

people have chosen it. In Nógrád County, in our interview partner’s residence, it’s 

especially powerful in villages. The background of the choice is often personal 

relationships: for example, in a village, a Roma family moved from Budapest, and due to 

their impact almost all the Roma kids in the elementary schools became involved in the 

Church. Although there are no accurate data, according to our interview partner, two 

thirds of the members are Roma, and this Church is also popular among the Vlach Roma. 
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It is worth following the reasons he lists that make this Church attractive: 

- Personal contact - for the Roma people it is of paramount importance, large 
Churches can not provide this; 

- The love of music - they already have their own religious songs, worship God 
in their own language; no “binding rules” - the congregation can modify the 
rules as they wish; 

- Charismatic - “hot spirit” belongs to the essence of rituals; 
- The interpretation of the Bible is found by themselves, the priests and the 

churchgoers. 

Today, even the historic Churches are attracted by this large population, but according to 

our interview partner, the pastorization is not efficient enough, it can not satisfy the above 

needs. (A kind of pastoral / diaconal model is the system of higher education schools, but 

we do not yet see its results.) But it is questionable if the Faith Church becomes a great 

Church, it must clearly uniformize. This may mean that the ethnic identity of the 

churchgoers can be lost. The question is how this very serious development phase will 

take place. There are issues about their today operation: “The Faith Church came from the 

Pentecostals, the ‘success evangeliums’ from the USA; the Faith Church has shifted, we 

don’t belong there anymore” says another interview partner. 

The Church’s above-mentioned positivities are essentially all about the smaller Churches 

that can be found among the Roma. Indeed, it is not even an exaggeration to look at 

community rules and organizational arrangements that we can read about ancient 

Churches (eg Bultmann 1986: 111-116; Vermes 2012: 105-140). That is, the classical 

rules and ways of organizing the community. 

The Roma Mission of the Pentecostal Church is divided into the Free Christian 

Congregation. The “Congregation of Hosszúpályi” is also a member of the organization. On 

the grounds of the initiative in the Hungarian Great Plain, our interview partner says: “We, 

Roma people, can not be involved with the Hungarian Church. The missions and 

charismatic movements are not really receptive either. There are those who say that the 

Faith Church is a solution, but they do not accept Romas either. It is important for us to 

build our own liturgy for both the native speakers and the Romungro. There was a revival 

in the Free Christian Congregation.” 

The very active national Roma mission of the Pentecostal Church has been formed some 

twenty years (headed by Albert Durkó, leader of the Békés County Mission). Their aims 

and motivations are as follows: 

“We have committed ourselves to helping disadvantaged Roma adults, young people and 

children. These people are mostly merely despised, criticized, judged, and aren’t really 

loved, or helped from heart. The Roma minority lives in isolation and self-isolation in 

&society. One of the main reasons for this is poverty, which can be traced back to school 

education and lack of knowledge. Recognizing this need, we have created the Christian 
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Roma Adult Education Centre. Besides the Adult Education Centre, we organize seminars, 

lectures, children’s camps, national meetings and help local congregations.” 

They work in many parts of the country, especially in Hosszúpályi, in this village on the 

Hungarian Great Plain. Our interview partner proudly emphasizes: Sándor Rétvári – the 

politician Bence Rétvári’s father - has organized and led a “Roma academy”, which holds 

the general and vocational training of local Roma. “The House of Hope” now also operates 

a kindergarten, which is run by a qualified kindergarten teacher. 

The Roma’s own ecclesiastical organizations are trying to satisfy the needs of the ethnic 

group. The most important of these is the “universal priesthood”. According to the Bible, 

all of you are “kings and priests” - pastoral service is a gift that must be accepted. The 

Evangelium of Pentecost means the Universal Church, the community with Jesus. Among 

his ceremonies, our interview partner considers “immersion”, adult baptism, “the 

visions”, the illnesses, and the grace of healing the most important. 

Our interview partner who lives in a village in the vicinity of Budapest is a member of the 

Hungarian Evangelical Church, part of the Free Evangelical Congregation. The 

congregation which he belongs to operates in Tóalmás, works directly with Zsámbok, 

their centre is the Evangelical Church of Kelenföld. (Note, there is no mention of the 

congregation on the website of Zsámbok village) 

Another interviewee started to think about joining a Church nearly a decade ago. He first 

thought of the Faith Church, read everything he had given - disappointed in them. It is full 

of obnoxious provisions for marriage, for the family. He found in this congregation by one 

of his young Roma friend had invited him to a service in the village. He was really moved 

by what he had heard and what he had experienced. In recent years, on Sundays, he 

invokes services, which he mostly leads. He searches for a chapter in the Bible, reads it, 

then interprets it together. Thanks to his faith, he has recovered from many serious 

accidents and illnesses, lives and works as if he had been always healthy. According to 

him, in his wonderful healing, not only he, but several members of his congregation also 

received. 

He feels that few adult Romas are currently interested in faith. This is because of the fact 

that the status of the Roma is better than it was a few years ago: men - but women often -

already work. So far it was the case that they prayed for work, but when they did, they did 

not care about them any more. Even their own children do not take part in services, they 

go to work. 

In the center, in Zsámbok he regularly attends Church services. The chief priest there, just 

like him, works in the construction industry and has a close relationship. Nowadays, they 

have music: they have been donated money, they have guitars, drums. Young musicians 

play the music of their own Church, scores and lyrics are “received somewhere”. 

Sometimes they also go to Tóalmás where more people attend the worship because 
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“Roma people love music”. Everyone knows the text of the praise and many hum the 

melody with them. (We managed to hear one song, it was a mixture of Hungarian and 

Roma folk music with religious lyrics.) 

The success of the Zsámbok congregation is that their religion is also included in school 

education. Nice Christmas and Easter festivities are also organized by the children - only 

Romas, because the Churchgoers there are only Romas. In this way, the situation is similar 

in Tóalmás, only Romas are members of the congregation, but there is no religion in school 

education there. He does not really understand the question why only Roma people are in 

the Church: why would others be involved, as this is “ours”. 

An interviewee, aged about 40, is a member of the Baptist Church in Pécs. While the other 

interviewees are Hungarian Romas (Romungro), he is a Vlach Roma, a member of the 

Kolompar group, he speaks the Lovarian language. He graduated from night school, now 

a student of the Baptist Theology Academy, he is a car mechanic at the bus company. 

In one of the outer districts of Pécs, they live in a large house under decent conditions. 

Today, fewer live here, but when they got the house they were about 20. Earlier, they lived 

at a weekend house. László Toller, former mayor of Pécs visited them there and brought 

them Christmas gifts. A Methodist clergy spoke up for them. After that, they were given 

the house they still live in, with his wife, his seven children, and the others: the eight 

brothers of his dead brother. The house is a nice two-story building with a small garden. 

In the nineties, the whole family entered to the Methodist Church. They attended Church 

services and in the small congregation there were almost only their children; teachers 

looked after them much. The participants proclaimed the sacred life: living as the Bible 

shows and teaches; they were particularly sensitive to helping those in need. However, as 

a result of a disagreement in 2011 they decided to seek another congregation. They also 

looked at the Reformed Church (their girls go to school there), but they did not like them 

because they found it rigid and boring. One time they visited the Jewish Church, but only 

10-15 people attended, so they did not choose it either. He speaks of himself: “In 1998, I 

accepted Jesus to the savior of my life. Since 2005 I have been a confessional member of a 

Protestant Church. My life has turned 180 degrees with God. I serve in the Church to 

Romas, I would like them to experience the presence of Jesus Christ in their lives and to 

change and live a life of God. “(Kőszegi, 2016) 

By a recommendation of a friend they also visited a Baptist congregation. The 

congregation was too conservative for them: suits, strict order, liturgy. At this time, they 

found “Szeretetvár” Baptist “renewed congregation”. About 150 people took part in the 

service, wearing everyday street clothes, singing together. The kids also liked it. 

Today, he is also conducting services at his home so he is a priest himself, the priest of the 

family. In addition, he donates ten percent of his monthly salary to the Church and also 

donates to child-evangelization worship services. He regularly works with the boys to 
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keep service for children, organize multi-day summer programs and Christmas Easter 

celebrations. Especially they go to the deteriorated Pécs housing estates, where they 

receive great joy and love. The program is jointly organized by the Sunday School 

Association. 

He finds that the Baptist Church has been renewed and many new congregations are being 

organized (eg charismatic). People are happily attending services, not only because of 

prayers and preaching, but music is also important to them. They play Roma “praise”, 

“glorious music” with guitar accompaniment and sing vocal accompaniment with various 

instruments (the “glorifying leader” is the music conductor). 

According to him, every Church has launched a Roma mission but “they cannot 

impersonate God” so this is why they do not really succeed. Perhaps the most important 

is the “testimony”; it is a lot more personal, which is very important to the Roma. 

Large Churches are often unaware of the needs of Roma churchgoers. They do not know 

that “... it is easy to observe the attachment to the language of the followers of charismatic 

tendencies, where they insist that the community of Churches should have a Romani 

speaking leader. Within the Roma population Boyash and Romungro are despised, they 

are not considered “chache rom” (real Roma) because they do not speak the Romani 

language. In parallel, since they are very difficult to accept “aliens” among themselves, 

those who get accepted will be considered their brothers and sisters. “(Kőszegi, 2016) 

During the conversation he emphasizes that he does not personally have prejudices 

against other Roma groups, but the above quotation indicates that this behavior is typical 

in his ethnic group. 

In his view, believing Romas are Bible readers, the place of the Blessed Virgin Mary is 

occupied by the Holy Spirit in their beliefs, they call idolatry the cult of holy icons and 

sculptures. They are willing to swear on a case, but they will only confirm their right with 

a yes or no, thus avoiding cursing. They get liberated by leaving their dependencies, 

alcohol, cigarettes, drugs, and gaming addictions. They are looking for work, working 

diligently, if they need to go to adult education. They will change easily and visually and 

become useful members of society. 

Religious identity and community learning 

The initiatives reviewed here, including the colleges of advanced studies described 

briefly, are based on the religious identity of the Roma. Colleges of advanced studies have 

been created and operated by the traditional large Churches, here Church affiliations can 

be clear. Members receive personal financial support, important financial and non-

financial services. 

Religious ties and movements within the Roma community are less known. These are 

particularly remarkable for our subject, because they are independent, clearly organized 
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from the bottom, that is, the expressiveness of community existence and community 

learning is well-perceived. The members support the community from their own sources, 

even their leaders do not receive financial compensation. Their personal, direct “benefit” 

lies in coexistence, in common beliefs, in common thinking, in joint action, and in joint 

achievements. The members of these groups are essentially linked by religious identity. 

The examples presented here may suggest that groups developed by value-selection are 

indeed the areas of community learning: the organization and activity of the group are 

clearly aimed at learning if we think of a comprehensive, social sense of learning. 
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Freedom and Responsibility in the Education – 
Through the Works of Martin Luther [Szabadság 
és felelősség az oktatásban]  

Kodácsy-Simon, Eszter134 

Absztrakt 

„Taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem” (Biblia, Zoltárok könyve 25. fejezet 5. 
vers) – mondja imádságában a zsoltáros, mellyel meglepő módon összeköti a szabadság 
megtapasztalását és a tanulási vágyat. Hogyan kapcsolódnak össze ezek? Mi lehet az 
alapja, s mik a jellemzői egy ilyen célkitűzésű nevelési programnak? Mit tehet ennek 
megvalósításáért a szülő, az iskola és az egyház? Hogyan jelenik meg a szabadság és a 
felelősség az iskolakérdésben? Milyen szabadságélményhez vezethet el a tanulás? A 
tanulmány célja, hogy ezeket a kérdéseket vizsgálja meg Luther Márton gondolatai 
alapján, s olyan szempontokat gyűjtsön, melyek a reformátor működése után fél 
évezreddel is segíthetnek az oktatási, nevelési és iskolaszervezési dilemmáink 
útkeresésében. A tanulmány Luther írásaiból kiindulva fogalmazza meg a szabadság és 
felelősség néhány vonását az oktatásban. A tanulmány egyik fontos háttere az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem Valláspedagógia Tanszékének, s a hozzá kapcsolódó 
munkacsoportoknak a tevékenysége, melyek választ próbálnak keresni az evangélikus 
egyház és annak gyülekezetei által fenntartott iskolák ma is éppoly égető kérdéseire, mint 
amilyenek azok fél évezreddel korábban is voltak. 

Kulcsszavak: Luther Márton, szabadság, felelősség, oktatás 

Abstract 

“Teach me; for you are the God who delivers me” (Psalm 25:5) – prays the psalmist 
surprisingly connecting the experience of freedom with a desire for learning. How is it 
possible to link these two? What should be the principles and what are the attributes of 
an educational program that aims at realizing this connection? What can parents, schools 
and the church do to achieve this goal? What kind of freedom can grow from our 
knowledge and vice versa?  The aim of this paper is to examine these questions on the 
basis of Martin Luther's ideas, and to consider some aspects that can help us in our 
contemporary educational and pedagogical quests. The paper proceeds from Luther's 
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writings on education, and examines some aspects of freedom and responsibility in 
education on the basis of the reformer's thoughts. 

Keywords: Martin Luther, education, freedom, responsibility, church schools 
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Luther on education 

Martin Luther married Katharina von Bora at the age of 42, and they had six children in 

the following nine years. But he was interested in issues regarding children even before 

that; he wrote about relationships between parents and children, between parenting and 

education, and between schools and temporal authority with such fervor and 

commitment as if he had the fate of his – yet unborn – children at heart. 

The issue of education was something he already needed to address in the very first years 

after the Reformation started. In his tract To The Christian Nobility of the German Nation 

(1520), he expounds on the importance of schools among many other key points. He 

penned his first essay dealing with education in particular in 1924 (To the Councilmen of 

All Cities in Germany That They Establish and Maintain Christian Schools), then another, 

even more detailed Sermon on Keeping Children in School in 1530. 135  In these, he 

addressed a common misunderstanding arising from the early teachings of Reformation. 

After Luther’s Ninety-five theses were published, parents began to withdraw their 

children from monastic schools in great numbers, interpreting Luther’s teaching on 

universal priesthood in a radical fashion, and concluding that children did not need 

schooling:136” ’Why,’ they say, ’should we bother to have them go to school if they are not 

to become priests, monks, or nuns? ’Twere better they should learn a livelihood to earn.’ 

” 137  Parents were thrown into even more confusion when hearing Luther’s criticism 

regarding several practices and teachings of the church, from which many concluded that 

attending school might even be harmful.138 

The reformer needed to tackle education’s loss of prestige: knowledge as a virtue in itself 

was devalued, and replaced by craftsmanship and commercial skills in parents’ 

appreciation.139 

Luther points out that knowledge has intrinsic value regardless of market situations, it is 

the best, most useful investment: “You parents cannot leave any better treasue to your 

children than to let them study and learn good sciences, for house and courtyard may burn 

and perish, but science is easy to carry in the head, and endures.”140 While he speaks out 

against such misunderstandings and erroneous conclusions, he also explains his stance 

on teaching, education, and the role of parents and authority. In this paper we examine 

some of these thoughts, which might convey constructive ideas for our denominational – 

and possibly inter-denominational – education even despite the social, cultural, 

                                                 
135 Luther dealt with the subject of teaching, education, and parenting in other works too, such as his Small and Large 
Catechism (1529), but in these writings, his focus was not on defining the place, aim, and conditions of education, they 
served instead as textbooks: the Small Catechism was written for families and schools, the Large Catechism for pastors 
and teachers. 
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217. 
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140WA.TR 5: 539–540 (no. 6207). 
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ecclesiastical, and pedagogical differences between the time of Reformation and our 

age.141 

Lutheran foundations: grace and love 

Luther writes first and foremost as a theologian even in his treatises on education; he 

demonstrates the aims and reasons of education on biblical grounds. This is best 

summarized in the thought that it is in children that we can truly experience what it means 

to be one another’s fellow men. This also means that our personal lives are defined by the 

way we think about children’s futures,142 therefore no issue is more pressing in society 

than the question of education.143 Whether we are parents or grandparents taking care of 

our offspring, or adults with no children, we can best exercise our neighborly care and 

acceptance first and foremost in relation to children, ”for what purpose do we older folk 

exist, other than to care for, instruct, and bring up the young?”144 

Raising children is a mandate from God that comes with great responsibility. Parents have 

no real choice in this matter, since children ”are more his [God’s] than yours [the 

parents’]”. 145  Supporting the education of children in every possible way – fiscally, 

mentally, and emotionally – is the parents’ responsibility, which does not fall in the 

category of virtues and merits often extolled in medieval theology. Luther rejects the idea 

of merits based on man’s efforts in this sphere of life as in every other; instead, he 

emphasizes the grace of God146  which offers freedom and strength to fulfill our duty 

regarding education. The possibility of educating our children is not our merit as parents 

but a gift received by the grace of God, and it is the duty of both parents and temporal 

authority to use this gift to the fullest. 

This gift of grace and the freedom that arises from it is seen from the perspective of the 

teacher in the treatise of Hungarian Lutheran pedagogue István Schneller on Luther’s 

’educational ideal’.147 In his essay written one hundred years ago – and four hundred 

years after the Reformation –, Schneller claims that the greatest value of Luther’s thought 

on education is its emphasis, which is not on theoretical or practical knowledge but on 

the” heart”, on the affective and appraising aspect of learning and action. "The point of 

education is not that we fill boys’ heads with knowledge, nor that they learn to behave in 

                                                 
141 Although there is a world of difference between the way children were viewed in the 16 th century and in our time, 
Luther makes many important observations regarding this subject that are relevant even today. We present two 
examples here. On the subject of discipline, he writes:”The father who is [a tyrant] makes his children either dispirited 
or hopeless … A child should be disciplined, but he should be given food and drink in order that he may see that one 
would like him to be good.” (LW 54: 457, no. 5571) And this is his take on paternal duties: ”…when a father goes ahead 
and washes diapers or performs some other mean task for his child, and someone ridicules him as an effeminate fool—
though that father is acting in the spirit just described and in Christian faith—my dear fellow you tell me, which of the 
two is most keenly ridiculing the other? God, with all his angels and creatures, is smiling—not because that father was 
washing diapers, but because he is doing so in Christian faith.” The Estate of Marriage (1522). LW 45: 40. 
142 STROHL 2001. 
143 Sermon on Keeping Children in School (1530). LW 46: 215, 223. 
144 To the Councilmen of All Cities in Germany (1524). LW 45: 353. 
145 Sermon on Keeping Children in School (1530). LW 46: 223. 
146 To the Councilmen of All Cities in Germany (1524). LW 45: 351–353. 
147 Luther’s theological thinking on children, pedagogy, and education influenced famous Hungarian pedagogues such 
as Ödön SZELÉNYI (1917) and István SCHNELLER (1920). 
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an impeccable, civil manner, but that they be good at heart. […] But what constitutes the 

goodness of the heart, of sentiment? Luther thinks it is faith… But for Luther, faith is equal 

to love in its foundation, its contents, and its consequences.”148 For a believer, this love is 

directed two ways: towards God and his fellow man, and these two directions provide the 

basis of man’s religous and moral relations. This is how Schneller arrives at” Luther’s 

educational ideal: a character of „religious morality” rooted in love, incorporating love, 

and acting by the power of love. To develop a character of religious morality is the task of 

man, and therefore the task of education. […] Luther’s religious ideal concerning 

education is still relevant today. This ideal requires that we see a being of unconditional 

worth in every pupil, this unconditional worth being given in every person’s better 

Self.”149 This ideal helps students, teachers and parents to freely take part in the duty of 

studying, teaching, and parenting, and to experience this duty not as the result of personal 

performance and achievement but as the gift of God’s grace. 

Whose duty is education? 

Luther did not only emphasize the ideal of love-centered parenting within the family, he 

also stressed its importance in a wider context, regarding schooling and the organization 

and management of education. Some say that Luther and the Reformation – with the help 

of Melanchthon, Trotzendorf, and Sturm – brought about as great a change in education 

as in matters of religion. However, we will not discuss their role here in detail, nor the 

question whether the promotion of compulsory schooling can be attributed more to 

Reformation or to humanism; but we do agree that as a result of Lutheran Reformation,” 

a radical turn took place with the requirement that every child (not the entire population) 

should be attending school (and not a church educational institution) as a state mandate. 

[…] This requirement itself can be viewed as an historic turn in the history of education. 

[…] In more general terms, it can be said that the organic process of the natural 

distribution of knowledge was starting to be replaced by the distribution of knowledge by 

schooling.”150 

How does this new kind of distribution of knowledge appear in Luther’s writing? He 

draws temporal authorities into the parental sphere of responsibility when he addresses 

his call To the Councilmen of All Cities in Germany. Parents are obviously not doing their 

duty regarding the teaching of their children, for which there are three possible reasons: 

first, there are parents who do not want their children to study at all; second, there are 

some who don’t know how to teach them, since” they themselves have learned nothing”; 

third,” even if parents were able and willing to do it themselves, they have neither the 

time nor the opportunity for it, what with their other duties and the care of the 

household”.151 This is the consequence of a rise in the middle classes where familial roles, 

duties, and schedules transcend the sphere of the family, which is also characteristic of 

                                                 
148 SCHNELLER 1920, 4. 
149 Ibid. 5, 10. 
150 SZEBENYI 2001, 396. 
151 To the Councilmen of All Cities in Germany (1524). LW 45: 355. 
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our time. Luther transfers this – originally parental – duty onto city councils who have the 

possibility – and indeed should do so out of Christian duty – to appoint” well-trained 

schoolmasters and schoolmistresses” and thus compel children to attend school. Luther 

suggests that boys spend one or two hours and girls one hour every day in school; that 

should fit into every child’s schedule and leave ample time to learn the arts of the family 

trade or the execution of household tasks, and to play. 

But what can schools teach to the children? Luther does not explicitly write about the 

division of knowledge, but he does split knowledge and teaching three ways in his 

writings on education: parents, schools, and the church can teach children different 

things. 

Parents transfer natural knowledge accumulated by generations in the family: in the case 

of boys, knowledge regarding the family trade such as agriculture, craftsmanship, 

commerce etc.; in the case of girls, housekeeping, needlework, child-rearing and so on. For 

achieving this Luther believes that parents should also transfer basic educational skills, 

but this rarely happens for the above-mentioned reasons. 

Therefore it is the duty of the schools established by city councils to take over this task 

from parents, and teach the basics necessary for any kind of work: reading, writing, 

calculus, and preferably some music, poetry, and logic. Establishing and maintaining 

schools is the duty of the” temporal government” in Luther’s view:”…I hold that it is the 

duty of the temporal authority to compel its stubjects to keep their children in school … If 

the government can compel such of its objects as are fit for military service to carry pike 

and musket, man the ramparts, and do other kinds of work in time of war, how much more 

can it and should it compel its stubjects to keep their children in school.” 152  Luther 

believes cities can only flourish if they have” able, learned, wise, honorable, and well-

educated citizens”,153 which is to be ensured by compelling all children to attend school. 

The third sphere of education concerns the learning of the contents of faith, which is done 

with the help of representatives of the church – pastors, preachers, instructors. The study 

of matters of faith and other basic knowledge is naturally intertwined in Luther’s thought, 

and he could imagine a healthy cooperation between the two. He establishes separate 

categories for these two fields when – instead of the monastic schools of his age, which 

were found lacking in morals and quality of education – he suggests the establishment of 

city schools, so that basic literacy skills may be taught there possibly together with the 

content of Christian faith. 

The teaching of the catechism in school is an expressive example of this: Luther proposes 

that children should use it to learn how to memorize, read, and write, and at the same 

time, they assimilate the contents of faith laid out in it. Children need reading, writing, and 

calculus for their occupations later in life, therefore cities should find well-trained masters 

                                                 
152 Sermon on Keeping Children in School (1530). LW 46: 256–257. 
153 To the Councilmen of All Cities in Germany (1524). LW 45: 356. 
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to teach these subjects; and church scholars can train their masters to teach religious 

content. Similarly, a deeper understanding – and as Schneller says a deeper feeling – of 

matters of faith above a certain age requires literacy, and on an even higher level, 

knowledge of biblical languages: 

“Although the gospel came and still comes to us through the Holy Spirit alone, we cannot 

deny that it came through the medium of languages, was spread abroad by that means, 

and must be preserved by the same means.”154 According to Luther, this instruction in 

faith will only be successful if children continue to learn and practice their faith at home 

with their parents.155 The church must help parents in this task by any means possible – 

through sermons, catechism, and other written material, of which Luther had provided 

many good examples. 

According to the division of knowledge in Luther’s thinking, we can speak of the relation 

between parents, local governments, and representatives of the church, their hierarchy, 

in more than one sense. First, parents have priority when it comes to content, since – 

ideally – they are the ones who transfer knowledge of their craft distilled by generations, 

and they can also offer their offspring help in acquiring basic skills and knowledge, as well 

as in matters of faith. Second, Christian city councils have authority regarding education, 

and they are the ones who establish schools to make up for the knowledge, motivation, 

and time that parents lack to teach their children. Third, representatives of the church 

have an important role in perceiving these issues and helping to create change; to use a 

biblical term, theirs is the” duty of the watcher”.156 

There is a great distance between Luther’s time and ours in this respect too, and if we 

listen to the criticisms of secularization, modernism, pluralism, and the postmodern, we 

understand that a solution that worked half a millennium ago might not be a viable 

alternative today. Yet it might help formulate some questions and points. 

One of these is the question of the church taking over schools from the state or local 

governments. According to the Lutheran notion of division of knowledge, whoever 

assumes the duty of education must be aware that their task was conferred upon them by 

the parents. In case parents are unable to perform this task, then one of the other two 

participants can – and indeed, must – take over for them. It is the duty of the parents to 

keep their children in school, the duty of the church and Christian people to take notice of 

any shortcomings, and the duty of authorities to rectify these shortcomings. Originally it 

                                                 
154 To the Councilmen of All Cities in Germany (1524). LW 45: 358–359. 
155 ”Therefore it is the duty of every father of a family to question and examine his children and servants at least once a 
week and to ascertain what they know of it, or are learning, and, if they do not know it, to keep them faithfully at it.” 
‘Short Preface of Dr. Martin Luther’ to The Large Catechism. In the Small Catechism, Luther begins every chapter with 
this instruction: „As the head of the family should teach them in a simple way to his household.” 
156 The” duty of the watcher” is an aspect of the prophetic service of the church. Its biblical foundations can be found in 
Ezekiel 33:1–20. It is, of course, not based on some mistaken idea that the church judges people’s morals from a superior 
position of power. The duty of the watcher means that churches and prophets must bring such phenomena to people’s 
attention that threaten life and the liberty necessary to live it, and that they convey the prophetic message understood 
from the Word of God (see KODÁCSY-SIMON 2016, 494–497). 
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is not the duty of the church to maintain schools, but it can fill a gap – possibly recognized 

by parents – if it does so in the spirit of liberty and responsibility. Even when the church 

assumes the task of maintaining a school, it must remind itself that” the first condition of 

the upkeep [of Christian schools] is that they keep in mind that this task was conferred 

upon them [by the parents]”.157 This can be our underlying Lutheran principle whenever 

the church is faced with decisions regarding the establishment or maintenance of schools. 

And whenever the church takes over the operation of schools, it must ask itself: Will it be 

able to perform its educational function better than temporal authorities would do in the 

case of the same school? Can the church create a better learning environment? Would the 

church be able to better perform the task it had taken over from the parents? Is the church 

capable of implementing the values which are thought to be its advantages by those who 

choose a Christian school?158 Can it live up to better standards – where “better” does not 

simply mean reaching higher professional standards but improving any factor that 

determines the quality of education: physical environment that stimulates learning, 

patient and attentive staff, sense of community, quality time with students, 

professionalism, or the cultivation of the spirit are all features that might help the church 

perform this role better than other entities. The congregational and parental community 

behind the school might play a key role in this, and I believe that to be truly successful, a 

Christian school needs to be more than just an institution functioning within the church; 

indeed, it must be the school of the church community.159 

Liberal arts for liberated individuals 

Another thought from Luther’s conception of the division of knowledge is worth 

highlighting here, one that is currently asked almost every day by students: Why should I 

study? Why is the study of basic knowledge so important to Luther? Why should it be 

important for me? 

Why is it not sufficient, in Luther’s point of view, if the cobbler’s son learns his father’s 

trade, and nothing more? Why does Luther want the baker boy to learn how to read, write, 

count, think logically, speak well, and sing? Why is it not enough if the merchant only 

knows about money? 

The answer, as always with Luther, is grounded in theological reasons, and it can best be 

summarized in the name of the curriculum itself: this is the domain of artes liberales, or 

liberal arts/sciences.160 The understanding of liberal arts in the Reformation is based 

upon the original meaning of the word, i.e., the ancient Roman concept that” this 

                                                 
157 SÓLYOM 1938, 303. 
158 PUSZTAI 2004, 181–208. 
159 KODÁCSY-SIMON 2015. 
160 Luther recognized astronomy as a useful field of science, but amongst the seven liberal arts, it was the one he viewed 
with the most criticism. He found the practice of mixing the scientific study of heavenly bodies with speculative 
astrological pursuits – so popular in his time – dangerous, especially in light of the first commandment. See WA.TR 4: 
684, no. 5147. 
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knowledge is only worthy of a free person”.161 Slaves received some education, but they 

were only taught to perform certain tasks and jobs; those who received instruction in the 

liberal arts were destined for more worthwhile occupations. Luther had such free, 

liberated men and women in mind when he proposed that schooling should be mandatory 

for everyone – for the smith’s apprentice, the preacher, the housewife and the secular 

leadership alike. The question is what these people are liberated from, and what they are 

liberated to do. 

One can easily become a slave to the profession inherited from one’s parents, the 

knowledge bestowed upon them, the business they came into, no matter which era they 

might live in. 

Either by being distracted by the real or supposed power it represents, or by not feeling 

that their profession truly is their own, therefore not being able to act and create freely 

within their circumstances. Based on Lutheran theology,162 we might say that the point of 

acquiring basic knowledge, of studying liberal arts is that one does not become a slave to 

one’s profession, line of work, actions defined by daily routine, or parental heritage. 

Knowledge passed down from one’s parents is important; however, this should not mean 

slavish copying but a life lived as a free person. People should be more than productive 

agents of the economy and useful members of society; they should not be in thrall to the 

business they were born into or the wages they make – which Luther believed to be the 

greatest problem already in his own time 163  –; they ought to remain free in their 

conscience even if their circumstances are defined for them, for that is the only way to 

practise one’s profession “to the honor and praise of God”.164 

Similarly, as people working in theoretical fields, we should not be bound by categories 

we adopt without reflection; we should not tether ourselves to -isms, for then we will be 

unable to work and create in our field for our own delight, for the delight of others, and to 

the greater glory of God. In Luther’s day, it was ritualism, sacramentalism, and 

scholasticism that held many in bondage, and against which he spoke out so 

vehemently;165 in our time, he might raise his voice against moralism, fundamentalism, or 

intellectualism, which destroy one’s liberty, or deprive one of responsibility. 

This is what Luther had in mind: knowledge received from parents, masters, or 

instructors going hand in hand with the instruction received at school, so that the person 

may be free to create and work in his or her profession. To phrase it in a more 

                                                 
161 MÉSZÁROS 1997, 663. 
162 Luther proposes the following theses in The Freedom of a Christian in 1520:”A Christian is a perfectly free lord of 
all, subject to none. A Christian is a prefectly dutiful servant of all, subject to all.” LW 31: 344. According to his 
explanation, we may understand these theses in light of the dual (physical and spiritual) nature of the Christian life. 
163 Introduction to the Sermon on Keeping Children in School (1530). LW 46: 209–210. 
164 ‘The Ten Commandments’, par. 168. in The Large Catechism (1529). 
165 Luther opposed the excessive use of the works of Aristotle and other classical authors in education more than the 
actual thoughts of the Greek philosopher himself. He found the most fault with Aristotle’s Ethics, since it centers on 
human acts and merits instead of divine grace, which is false doctrine. Luther would ”gladly agree to keeping Aristotle’s 
books Logic, Rhetoric, and Poetics [on the curriculum] . . . as useful in training young people to speak and to preach 
properly.” To the Christian Nobility (1520). LW 44: 201. 
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contemporary manner, theoretical knowledge and practice should not be separate 

domains but mutually supportive of each other, so that education produces skilled 

professionals who are capable of thinking freely and responsibly, formulating opinions 

and making decisions independently, and living as a free person in general. 

The Lutheran foundation of this matter is freedom of conscience. This applies equally to 

the domain we call “natural” knowledge, basic knowledge and to matters of faith. Liberal 

arts – particularly reading and music, according to Luther – may help a person who is free 

in faith reach intellectual, emotional, and spiritual maturity.166 Consequently, the freedom 

with responsibility that is necessary to making ethical decisions – a basic tenet of 

Lutheran pedagogy – can also be achieved more easily.167 

Luther’s thinking differs from humanist pedagogy168 in that he believes that liberal arts, 

beside their value of freedom, have an ethical dimension; their aim is that children ”gain 

… the knowledge and understanding of what to seek and what to avoid in this outward 

life, and be able to advise and direct others accordingly”.169 Knowledge acquired via the 

liberal arts is not an end in itself, but it plays a pivotal role in living one’s life to the fullest, 

in experiencing personal faith, and as a result of this, in service towards others. 

A question for our times 

In this spirit, a Lutheran school does not provide its students with ready-made answers, 

and offers them more than prefabricated mental and moral schemata. The aim of the 

Lutheran church school is to raise independent, analytical, critical, yet constructive and 

creative young minds who are capable of building their own world view. A Lutheran 

educational institution offers knowledge necessary for a life of freedom and 

responsibility, for free and mature decisions, with the help of the “liberal arts and 

sciences”. 

This freedom takes form, for instance, in the attentive way Luther thinks about the 

schooling of girls. They too are included in compulsory schooling: he writes in 1524 that 

”the very best schools, for both boys and girls” ought to be established everywhere,170 

where girls should learn to read, write, count, make measurements, sing, and they should 

study the catechism. 

                                                 
166 KODÁCSY-SIMON 2016, 489–494. 
167 KODÁCSY-SIMON 2015. In his essay on the history of Lutheran schools in Hungary written around the 400-year 
anniversary of the Reformation, Ödön SZELÉNYI (1917) notes that the development of personal liberty coupled with 
personal responsibility in students is an important part of a Christian education for Protestant churches. 
168 Luther criticized humanist ambitions from many angles, but he did not completely reject them. ”It is noteworthy that 
he was capable of overcoming his mistrust and antipathy against humanist thinkers and humanist science, and he 
supported completely the reform suggestions of his colleague, Philipp Melanchthon.” For instance, the curriculum he 
proposed was a humanist educational program – created by Melanchthon –, and even the list of books he suggested for 
educational use was ”unmistakably compiled according to humanist taste” (CSEPREGI 2015, 12, 15). 
169 To the Councilmen of All Cities in Germany (1524). LW 45: 369. 
170 Ibid. 368. 
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The point of this in Luther’s view is not to make women practice professions for which 

boys are usually trained, such as preaching, clerical work, medicine, or law (he writes 

about these at length in his Sermon on Keeping Children in School in 1530). Instead, the 

schooling of girls is necessary so that they may do their own work well: a good housewife 

needs calculus as much as a good preacher or a councilman.171 

This is a massive step towards equal acceptance at the beginning of the 16 th century; 

Luther grants women’s domain of work similar value and appreciation as men’s. This is 

possibly the most he could have done for the case of equality in his age. The attitude that 

characterizes his reformatorial efforts is also discernible in this matter: he does not wish 

to subvert the existing system, only to free those within the system of distorted 

formalities. Thus, he intends to lift girls and women out of dependence and into a life of 

freedom, independence, and responsibility – in everyday tasks as well as in moral and 

spiritual matters. 

We are currently going through a period of frequent change in public education, which 

often only amounts to the handling of acute problems. A systematic approach similar to 

the one we have introduced here seems to be lacking, one that sees the relations of 

freedom and responsibility among parents, students, schools, and teachers as a unified 

whole. To solve these difficulties, the crucial questionis whether we can use and 

appreciate our freedom and our responsibility in a way that participants of education may 

become real partners. 
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Protestáns identitás és közösségi tanulás 
[Protestant Identity and Community Learning]  

Kozma Tamás172 

Absztrakt 

Egy etika könyv (Értelmes szívvel, 2016) kapcsán a szerző bemutatja az ún. közösségi 
tanulás (“community learning”) és a protestáns azonosságtudat összefüggéseit. Saját 
kutatásaiból kiindulva megállapítja, hogy a protestáns tradició hatása kimutatható egyes 
közösségek problémamegoldó aktivitásaiban. Ez egybevág azzal, amit a gyülekezeti 
döntéshozatalról az említett etika könyvben olvashatunk. 

Kulcsszavak: közösségi tanulás, identitás, etika, gyülekezet 

Abstract 

Reviewing the new volume on Protestant (Lutheran) ethics, the author argues for the 
essential connections of protestant identity and social (‘community’) learning. Referring 
to his own socio-cultural studies the author points out the protestant heritage in the 
present problem solving activities of some learning communities. These findings fit to the 
descriptions and prescriptions of the decision making process as it is stated in that new 
volume on Protestant ethics. 

Keywords: Community/social learning, identity research, protestant ethics, religious 
community. 
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Közösségi tanulás és identitástudat 

Az utóbbi években végzett vizsgálódásainkból (Forray & Kozma 2013a; Forray & Kozma 

2013b; Kozma 2016a) a tanulás egy új formája rajzolódott ki. Erről a tanulással foglalkozó 

szakirodalom (lásd Kozma 2016b) keveset vagy semmit sem beszélt. A tanulás 

hagyományos irodalma általában az egyénre összpontosít, és az egyéni tanulás 

tanulmányozásának eredményeit szokta kiterjeszteni egyrészt a csoportban tanulásra, 

másrészt az ún. tanítás-tanulási folyamatra. Az így nyert tudás nagyon fontos annak 

megértéséhez, hogyan tud meg az ember valamit, hogyan tájékozódik a világban, és 

hogyan próbálja megoldani a nehézségeket, amelyekkel szembekerül. 

A tanulás szónak azonban sok jelentése van; és amikor a tanulás új formájáról beszélünk, 

mi most az individuális tanulás helyett a közösségben történő tanulást értjük rajta. Olyan 

közösségekben vizsgálódtunk, amelyeknek a tagjai új minőséget hoztak létre azzal, hogy 

együtt kerültek új, váratlan helyzetekbe, amelyeket csak együtt voltak képesek megoldani 

- és együtt valóban meg is tudták oldani őket. A tanulásnak ezt a formáját közösségi 

tanulásnak neveztük el (community learning), azokat pedig, akik így, együttesen oldották 

meg problémáikat, tanuló közösségnek (learning community) hívtuk. Mindez egybevág a 

2000-es években fölvirágzó nemzetközi irodalommal, amelynek szerzői a tanuló régiók 

vizsgálatától jutottak ide el (Kozma 2016c).  

A tanuló régiók és tanuló közösségek vizsgálatából azonban rendszerint kimarad egy 

fontos dimenzió, mégpedig az identitásé. Kik azok, akik közösségben tudnak tanulni, hogy 

közösen oldják meg a problémáikat? Miért tud az egyik csoport tanuló közösséggé válni - 

miközben megtapasztalja a közös problémamegoldás élményét -, és miért nem tud a 

másik? Mi a magyarázata azoknak a nyilvánvaló különbségeknek, amelyek az egyik 

település közösségét elválasztják a másiktól, és hosszabb távon stagnálásba fordítják az 

egyik települést, virágzóvá teszik a másikat? Erre többek között a “helyi hősökre” szokás 

rámutatni, akik megszervezik a közösséget, vállalják a kiállás kockázatát és sikerre 

visznek ügyeket akkor is (sőt főként akkor), amikor végleg veszni látszanak. A helyi 

hősöknek egész irodalma van már (Nemes & Varga 2014), nem is szólva arról, hogy a 

különféle vizsgálódások ugyanarra a jelenségre számos más kifejezést is használnak 

(kulcsszereplők, változásmenedzserek, véleményvezérek és így tovább). 

Mindez eltakarhatja, hogy mennyire veszedelmes alak tud lenni az ilyen helyi hős, ha más 

oldalról szemléljük. Belőle nő ki a diktátor, az önkényúr és a bűnözői banda vezére is. A 

helyi hős tehát nem elegendő magyarázat arra, miért sikerül tanulás révén megoldania a 

problémját az egyik közösségnek, és miért marad le a másik. Vizsgálódásainkban ezért 

kerestünk további magyarázatot, olyant, amely a helyi hős kiemelkedését is értelmezi. Így 

jutunk el újra meg újra a közösség identitástudatáig. Míg a közösségi tanulás és az azt 

szervező, menedzselő, előre lendítő helyi hős a jelen problémáját oldja meg, addig a 

közösség azonosságtudata egyfajta mélységi dimenziót visz a közösségi tanulásba. Azt 

mondhatnánk, hogy a sikeres közösségi tanulásokat tanulmányozva (Forray & Kozma 

2013b) a tanuló (probléma megoldó) közösségek nem csak a jelenben élik át a sikert. Már 
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előzőleg összekötötte őket - és a siker hatására ez most csak megerősödik - egy közös 

tudás és érzés: az összetartozásé. Az összetartozásdnak ez a folyamatosan 

hagyományozódó tudata az, amit a jelen összefüggésben identitástudatnak nevezhetünk. 

Az identitástudat összetartó erejét számos helyzetben megtapasztaltuk és le tudtuk írni, 

mint ahogy mások, akár a nemzetközi szakirodalomban is megtették már (pl. Rutherford 

1990).  Még izgalmasabb annak dokumentálása, ahogy az eltérő társadalmi csoportok 

identitásai egymásra rétegeződnek, konfliktusba kerülnek és megbékülnek egymással, 

vagy akár egymás alá és fölé rendelődnek (mint azt nemzeti ntörténelmünk eltérő tudatai 

is mutatják). Jól látható, hogy az identitástudat(ok) hogyan kötik össze egy területi-

társadalmi csoport tagjait, hogyan akadályozzák meg vagy lassítják a fölbomlását; és 

megfordítva. hogyan rekesztenek ki mindenkit, aki újonnan érkezett a csoportba. Mint 

ahogy az is dokumentálható, ahogy egy közösség identitástudata megtörik, és nem 

támogatja már többé a közösség összetartozását. Mindezt mint “identitáspolitikát” föl- és 

kihasználják a közösség szervezői és vezetői, azok a bizonyos helyi hősök.  

Azok a térségek, amelyeket az utóbbi években vizsgáltunk, a közép-tiszai régióban 

helyezkedtek el, és zömmel protestánsok voltak. Életútjaikat elemeztük a 

renbdszerváltozás után. S bár a reformáció sok száz évvel korábban történt, kanyargós 

utakon érkezett el ide, és azóta természetesen beolvadt a közelebbi és távolabbi múlt 

politikatörténeti és egyéb emlékeibe, nyomai szinte máig kimutathatók. Úgy láttuk és 

látjuk, hogy egyfajta protestáns identitás akkor is hatással van a közösségi tanulásra, 

amikor ez már messze több és más mint egyházi kapcsolatrendszer vagy gyülekezeti 

hovatartozás. Szekularizált világunkban a protestáns hagyomány sajátos történeti 

tudatot, társadalmi intézményeket, viselkedésmintákat és beállítottságokat, akár érték- 

és szankciórendszert is jelenthet. Más szóval egy sajátos, a múltból eredő, a történet 

ködéből kiemelkedő kultúrát. Időnként és helyenként ez a kultúra meglepő közösségi 

problémamegoldásokat diktál (mint azt egy-egy már idézett esettanulmányunk jelzi). 

Közösségi tanulás a gyülekezetben 

Azok, akik protestáns etikát szerkesztenek - legutóbb és reprezentativ formában a 

Protestáns etikai kézikönyv-et  - pontosan tudják ezt (lásd még: Rezi 2008; Fazakas & 

Ferenczi 2014). Mint ahogy tudja ezt az a valláspedagógiai kutatócsoport is, amely 

mostanra időzítette evangélikus etika könyvét (Kodácsy-Simon 2016).  A könyv 

háttéranyag kíván lenni “iskolai hitoktatáshoz, gyülekezeti programokhoz, 

felnőttképzéshez és pedagógus továbbképzéshez”. De sokkal több annál: tájékozódás egy 

világban protestáns (evangélikus) identitástudattal.  

Ezt tükrözi a szerzők imponáló névsora - köztük például Lányi Andrással, Fábri 

Györggyel,  Forgács Istvánnal, Gadó György Pállal, akiket az evangélikus körökön kívül is 

jól ismerhetünk -, valamint teológusokkal (Béres Tamás, Orosz Gábor Viktor, Szabó Lajos), 

gyülekezeti lelkészekkel (Szabó B András, Csepregi András), középiskolai tanárokkal 

(Guóth Emil, Kézdy Edit), egyetemi oktatókkal (Kissné Viszket Mónika, Szűcs Kinga) és 
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tudományos  kutatókkal (Szebik Imre, Végh László). Köszönhetően Kodácsy-Simon 

Eszternek, a kutató csoport vezetőjének, aki mindezt imponálóan összefogta és kötetbe 

szerkesztette. Jól tükrözve a föntebb mondottakat: a protestáns identitástudat közösséget 

teremt, amelyben az egyszeri probléma megoldások is, a hosszú távú eligazodások is 

lehetővé válnak. 

A könyv öt fő fejezete az életről és halálról (Élet), a technikáról, médiáról és általában a 

gazdaságról (Eszköz), a környezet védelméről és etikájáról (Környezet), a globalizációról 

és kisebbségekről (Társadalom - mi inkább Politiká-t mondanánk), valamint etikai 

kérdések családi, iskolai és gyülekezeti megjelenéseiről (Közösség) szól. Az Alapok-ban 

azt kérdezi a szerző (Béres Tamás), hogy mi is az az evnagélikus etika, hogyan viszonylik 

más etikákhoz és világnézetekhez. A Módszer-ben pedig a szerkesztő (Kodácsy-Simon 

Eszter) ad világos, jól követhető és komolyan alapozott bevezetést a valláspedagógiába.  

Szándéka szerint sokféle közönséghez szól egyszerre ez a könyv - ami nem könnyíti meg 

sem a szerzők, sem a szerkesztő dolgát. Ahogy már idéztük is: elsősorban “háttéranyag” 

(bármit jelentsen is ez) az iskolai hitoktatóknak, akiknek van két fő csoportjuk: a tágabban 

értelmezett egyházi hitoktatók a nem egyházi fönntartású iskolákban, valamint a 

hitoktatók az egyházi fönntartású intézményekben. Ők kiegészítő ismereteket kapnak, 

ajánlott irodalmat, érdekes kérdéseket (tanulmányonként külön fölsorolva), sőt akár még 

az illusztrációkat is (jóllehet inkább csak az olvasmányok érdekességének fokozására - 

hiszen az internettel a nyomtatott kiadvány etekintetben úgysem tud versenyre kelni). A 

további célközönség a felnőttek - elkötelezettebbek és kevésbé elkötelezettek - 

gyülekezetekben és más felnőttoktatási programokon (akár érdeklődő szülőknek is). 

Nekik ez a kiadvány egyfajta olvasókönyv, amelynek fejezeteit és tanulmányait 

érdeklődésük és előzetes ismereteik szerint dolgozhatják föl (alkalmanként nyilván a 

szerzők személyes közreműködésével is, mert mind gyakorlott előadó). Végül pedig ott 

vannak a pedagógusok - főképpen persze a evangélikus iskolákban -, akik választ 

kaphatnak ebből a könyvből többek között arra a kérdésre, hogy mitől evangélikus az 

evangélikus iskola, és hogyan formálja-formálhatja a protestáns hagyomány az egyén és 

a szakmai közösségek azonosságtudatát.  

Ez utóbbi kérdésre talán a “Döntéshozatal és a gyülekezet közösségi élete” (Szabó Lajos) 

adja a legközvetlenebb választ. A szerző - úgy is mint teológus és úgy is mint 

intézményének (Evangélikus Hittudományi Egyetem) vezetője - a közösségi tanulás imént 

taglalt kérdését egyházi kontextusba helyezi (közösség = gyülekezet). Amit azonban a 

közösségi döntéshozatalról ír, szinte szóról-szóra megegyezik mindazzal, amit a 

közösségi problémamegoldásról részben a szakirodalomból tudunk, részben a 

gyakorlatban magunk is megtapasztaltunk. Mint ahogy egyszerű követni és lefordítani a 

szerző gondolatmenetét a protestáns identitással kapcsolatban is, amiről azt mondja, 

hogy “...az egyházban a meghatározottságok…, elvárások… és előírások… egyaránt 

meghatározzák a közösségi döntés létrejöttét, mégis nagyon fontos ebben a folyamatban 

az a közös út, amelyiken kialakul és véglegessé formálódik egy-.egy etikai kérdésben a 

közös álláspont…” (I.m. 476). “...a vallásos közösség tagjainak alapvető igénye és 
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gyakorlati elvárása, hogy a többiekkel együtt elfogadott és megtapasztalt értékek mentén 

meg tudja majd hozni személyes döntését.”   (I.m. 474) 

Közösségi tanulás és etika 

Itt kapcsolódik be az etikai szempont. Írásunk bevezetőjében “helyi hősöket” 

emlegettünk, akik a “közösségi tanulás” elindítói és vezérei. De, mint említettük, sokféle 

ilyen helyi hős lehetséges, mint ahogy sokféle a közösség is, amelyet szerveznek és 

amelyek élére állhatnak. A “helyi hős” és csapata, a “helyi közösség” önmagában használva 

értékmentes fogalom - akkor is, ha általában pozitiv kicsengéssel beszélünk róla. Így felel 

csak meg a tudományos elemzés föltételeinek. Hogy megérthessük egy közösség 

tanulásának dinamikáját, elvonatkoztatunk attól, amit megtanulnak, valamint a 

problémától, amelyet meg akarnak oldani. A bűnbanda és a családját védelmező közösség 

egyaránt tanulja a probléma megoldását; ráadásul nem egyszer ugyanazokról van szó. A 

diktátor (a helyi hős) védelmezhet és támadhat - és a történelemből tudjuk, hogy a 

különböző szerepeket milyen nehéz elkülöníteni egymástól, még utólag is.  

Vannak-e helyes szempontjai a cselekvésünknek? Vannak-e örök érvényű szabályai? Vagy 

a “helyes” szempontokat és az “örökérvényű” szabályokat maga a közösség formálja ki és 

alakítja át a saját kedve szerint? Mások, a közösségen kívülről erőltetik ránk, vagy belülről 

fakadnak? A protestáns identitástudattal rendelkezők számára a protestáns hagyomány 

az, amely erkölcsi fogódzót ad; ez a hagyomány az, amely a jelenben meghatározza, de 

legalább is befolyásolja a közösség problémamegoldó tanulását. A protestáns 

identitástudattal rendelkezők szűkebb körének - a gyülekezetnek - a tagjai számára nem 

csak a hagyomány jelenti a biztos támpontot, hanem az egyházi tanítás és ennek írott 

alapjai. Hagyomány, megszentelt hagyomány és élő hagyomány veszi körül tágabb és 

szűkebb körökben azt a tanuló közösséget, amelyet protestáns identitástudat határoz 

meg. “Értelmes szívvel” - ahogy a könyv címe és mottója mondja. 
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A gyermekközpontú pedagógia protestáns 

megközelítésben: Comenius [A Child-Centred 

Protestant Pedagogy: Comenius] 

Simonfi Zsuzsanna173 

Absztrakt 

A 21. századi nevelési irányzatok sok szempontból eltérő értékek, nevelési alapelvek 
szerint épülhetnek föl, de közös jellemzőjük, hogy mára szinte megkérdőjelezhetetlenné, 
sőt kötelezővé vált számukra a gyermekközpontú szemlélet igazolása. Érvényes ez 
nemcsak arra a nevelési tradícióra, amely a 19. század második felétől kezdve ezt a 
szemléletet világra segítette, de egyre inkább ugyanez az elvárás fogalmazódik meg a 
hagyományos, protestáns nevelési tradíció alapján működő intézmények számára is. A 
tanulmány egyrészt ezt a folyamatot kíséri végig, másrészt a gyermekközpontú 
szemléletnek egészen más megközelítését kívánja felmutatni Comenius antropológiája 
alapján. Ebben a megközelítésben a gyermekről való gondolkodás azáltal nyer új 
perspektívát, hogy a nevelés kérdése, a pedagógia visszakerül eredeti helyére, a 
teológiába, és az ember visszanyeri igazi lényegét: teremtményi voltát, istenképűségét. 

Kulcsszavak: protestáns nevelés, gyermekfelfogás, gyermekközpontú pedagógia 

Abstract 

The pedagogical trends of the 21th century can built on values, pedagogical principles 
which are different from several point of view, but it is a common feature, even 
compulsary for them to certify the child-centered approach. It is valid not only in the case 
of that particular pedagogical tradition which formed this approach form the second half 
of the 19th century, but is an expectation for the traditional protestant institutes as well. 
This paper on the one hand follows this process on the other hand intends to present a 
new view of the child-centered approach by the anthropology of Comenius. How the 
conceptualization of chlidren along this approach get a new perspectiove is that the 
interpretítion of pedagogy returns back to its original place into teology and the meaning 
of people becomes ’Imago Dei’ again. 

Keywords: protestant education, child-centered pedagogy
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A tanulmány arra vállalkozik, hogy röviden fölvázoljon egy protestáns gyermekközpontú 
pedagógiai koncepciót. Teszi ezt egy olyan időszakban, amelyben a keresztyén174 – és ezen 
belül a protestáns – nevelés Magyaroroszágon egyre erősödő intézményi háttérrel 
rendelkezik ugyan, mégis mintha erejét, belső orientációját vesztené abban a szellemi-
lelki folyamatban, amely a 21. században szinte megkérdőjelezhetetlen elvárásként 
tételezi a gyermekközpontúszemléletet. Nem az uralkodó gyermekszemléleti paradigmát 
kívánom elhelyezni a keresztyén gondolkodásban, hanem a protestáns nevelési tradíciót 
kívánom fölmutatni a mai gyermekfelfogással összefüggésben. Ennek során először a 
keresztyén nevelés lényegéről lesz szó, majd arról a folyamatról, melynek során a 
gyermekközpontúság ezt a kitüntetett pozíciót elfoglalta a pedagógiai gondolkodásban, s 
végül Comenius Didactica mag175 című munkáját elemezve, egy 17. századi antropológia 
alapján, kibontakozhat egy lehetséges 21. Század protestáns nevelésfelfogás, 
gyermekszemlélet. 

A keresztyén nevelés lényege 

Különböző nevelési koncepciók eltérő értelmezését adhatják a nevelés lényegének, 

azonban az mindegyikre nézve igaz, hogy szükségképpen rendelkezniük kell valamilyen 

antropológiai tartalommal, kiindulóponttal. Jóllehet bizonyos nevelési irányzatok nem 

tartják fontosnak, hogy saját emberképüket értelmezzék, megjelenítsék, kifejtsék, mégis 

kétségtelen, hogy az ő esetükben is jelen van egy implicit emberkép, és pedagógiájukban 

– a többi koncepcióhoz hasonlóan – ezek is saját antropológiai lényegüket bontják ki. 

Milyen módon ragadható meg a keresztyén nevelés lényege ezzel összefüggésben? 

Nagyon fontos világosan látnunk, hogy a keresztyén nevelés gyakorlata tulajdonképpen 

együtt haladt a keresztyénség és az egyház történetével, és ahogy a keresztyén tanítás és 

hitgyakorlat más elemeivel, így a keresztyén neveléssel kapcsolatban is egyértelműen fel 

kell mutatnunk, hogy mi az, ami annak történeti vonatkozásaihoz tartozik, és mi az, ami 

attól független. Mi az, ami szükségképpen változik, és mi az, ami nem változhat, mert a 

lényeget hordozza. A keresztyén neveléssel kapcsolatban különösen indokolt ennek a 

kettőnek a megkülönböztetése, mert könnyen olyan – egyébként fontos és értékes – elem 

kaphat kitüntető szerepet, amely nem alapvető eleme a keresztyén nevelésnek. Ennek a 

rossz döntésnek nemcsak az lehet a következménye, hogy a lényeg háttérbe szorul, hanem 

az is, hogy egyúttal egy viszonylagos, ideigvaló értéket, nevelési gyakorlatot 

abszolutizálunk, és azt tesszük normává. Ezért kell minden korban, minden helyzetben 

rákérdeznünk, megvizsgálnunk a keresztyén nevelés gyakorlatát a lényeggel 

összefüggésben. A reformációra való emlékezés – mint ami a keresztyén egyház 

önértelmezésének, önreflexiójának kitüntetett pillanata volt – a keresztyén nevelés 

tradíciójának átgondolását és újraértelmezését is megkívánja tőlünk. A protestáns 

tradíció tisztelete és folytatása pedig éppen azt jelenti, hogy nem a status quo-t őrizzük és 

képviseljük a keresztén neveléssel kapcsolatban, nem egy kényelmes, biztonságos, 

                                                 
174  A tanulmányban végig a protestáns szóhasználatú „keresztyén” szerepel, szemben a katolikus „keresztény” 
kifejezéssel. 
175 Comenius (1992): Didactica magna. Seneca Kiadó. 
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konzervatív értékeket felmutató pedagógiai felfogást mutatunk föl, hanem vállaljuk az 

újra értelmezés bizonytalanságát, kockázatát és terhét. 

Mit tekinthetünk tehát a keresztyén nevelés lényegének, mi az, ami ebben mozdíthatatlan, 

állandó kell, hogy legyen? A többi nevelési koncepcióhoz hasonlóan a keresztyén 

nevelésnek is van egy alapvető eleme, kiinduló pontja, ami antropológiájának alapját 

jelenti, ez pedig az imago Dei, az ember istenképűsége. Mindent megelőző, legfontosabb 

kérdés a pedagógia számára az, hogy „kicsoda az ember?” Nincs olyan pedagógiai elmélet, 

elgondolás, vízió, mely magát ettől függetlenítve jelenhetne meg. Mivel a keresztyén 

egyház erre a kérdésre csak teológiai választ adhat, a keresztyén nevelés kiindulópontja 

is teológiai válasz lesz. Ez az emberkép az, ami mindig változhatatlanul ugyanaz kell, hogy 

legyen. A feladatunk pedig az, hogy minden változás közben a pedagógiában is ezt a 

változtathatatlant mutassuk föl. Comenius antropológiája és az arra épített pedagógia 

pedig egy ilyen mintát kínál nekünk. 

A gyermekközpontúság megjelenése a pedagógiai gondolkodásban 

A gyermekközpontú gondolkodás kialakulását és a pedagógiában meghatározóvá válását 

vizsgálva felvetődhet az a kérdés, hogy egyáltalán jogos-e ez a cím, van-e értelme ennek a 

megfogalmazásnak: gyermekközpontúság a pedagógiában. Hiszen lehetséges-e 

egyáltalán olyan pedagógiáról beszélni, amelynek középpontjában nem a gyermek áll? 

Olyan nevelés, amelynek iránya, célja nem a gyermek és nem a gyermekre vonatkozik, 

valóban nem képzelhető el, de olyan, amelyik nem a gyermeket állítja a középpontba, már 

igen. Ez mégsem önellentmondás. Az a folyamat, amelynek során a gyermekközpontú 

szemlélet válik normává a pedagógiai gondolkodásban, a 19. század második felétől kezd 

kibontakozni világszerte, és így Magyarországon is. Ez természetesen nem előzmények 

nélkül való, azonban terjedelmi okok miatt csak utalni fogok a változást előkészítő 

folyamat néhány összetevőjére: 

Az első, megkerülhetetlen tényező kétségtelenül Rousseau gyermekfelfogása. Rousseau 

Emilje nem csak Immanuel Kantot térítette el megszokott, mindennapi sétájától, de 

alapjaiban rengette meg a korábbi, normatív pedagógiai gondolkodás igazságait – nem 

túlzás ezzel kapcsolatban tehát „kopernikuszi fordulat” emlegetése.176 

Az időközben lezajló gazdasági, társadalmi átalakulások nyomán körvonalazódni látszik 

a modern polgári család képe, melyben már a gyermek új státusza is kezd kibontakozni: 

felértékelődik szerepe, helye fokozatosan a perifériáról a középpont felé tart. Életét egyre 

inkább odafigyelés, törődés, kitüntetett figyelem kezdi körülvenni.177 

A 19. század több új filozófiai irányzata (pozitivizmus, evolucionizmus, materializmus, 

pragmatizmus), a század nagy tömegmozgalmai, emancipációs törekvései 

                                                 
176 v.ö. Pukánszky Béla – Németh András (1996): Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 236. 
177 v.ö. Németh András (1996): A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. És Mészáros 
István - Németh András - Pukánszky Béla (2001): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, 
Budapest. 155-183. 



HERJ Hungarian Educational Research Journal, Vol 7 (2017), Supplement 2 

183 

(munkásmozgalom, női egyenjogúság kivívására irányuló mozgalom, a gyermeki jogok 

előtérbe kerülése) mind-mind szerepet játszottak abban, hogy a pedagógiai gondolkodás 

– elsősorban az emberről való gondolkodás változásának következtében – átalakuljon. 

Külön ki kell emelni a természettudományos gondolkodás nyomán létrejött új 

módszertani lehetőségeket, amelyek az ember megismerésével kapcsolatban jelentettek 

döntő változást: a 19. század második felétől kezdődően az ember megismerésnek legitim 

módja, a valódi, igazolható biztos tudás megszerzése egyre inkább az empirikus 

módszerek alkalmazásával volt elképzelhető. Az új lélektani szemlélet, a kísérleti lélektan 

és annak felismerései egyre nagyobb szerepet töltenek be a századforduló szellemi 

mozgásaiban, s ennek hatása alól az önállóvá váló új diszciplína, a neveléstudomány sem 

vonhatja ki magát. Olyan jelentős az empirikus megközelítés térnyerése, hogy ennek 

nyomán a nevelés is új támpilléreket kezd kiépíteni a maga számára: a gyermek tervszerű, 

módszeres, tudományos igényű megfigyelését, a gyermektanulmányt (pedológia), és az 

erre épülő új szemléletű, a gyermeki fejlődésen alapuló nevelésfelfogást.178 

A 19. század második felében világhódító útjára induló új szemlélet, nevelési attitűd 

lényege a gyermek felé fordulás, a gyermekközpontúság. A korábbi századok 

nevelésfelfogásai sok eltérő vonásuk mellett abban megegyeztek, hogy a nevelés célját – 

éppen a vallási-bölcseleti jellegük miatt – az egyes embertől elvonatkoztatva határozták 

meg: a nevelés célja nem az egyes emberből származik, hanem az adott kor világképét és 

annak antropológiáját kifejező embereszményből. Amire a nevelés során törekedni 

kellett, az tehát nem az egyes emberen belül, hanem azon kívül helyezkedett el. Ez 

általános jellemzője volt a normatív pedagógiáknak, s ebben állt be változás a 19. század 

második felétől kezdődően. Ettől kezdve megjelenik egy teljesen más felfogás, amely 

szerint a nevelés célját, amit a nevelés által elérhetünk, és amire törekednünk is kell, a 

gyermek magában rejti, nincs szükség külső szempontra, valamilyen ideára, eszmére. Az 

ember – e szerint a felfogás szerint – a nevelésnek nemcsak lehetőségét, de célját is 

magában hordozza. Természetesen ez az új nézet a gyermekhez való viszony gyökeres 

megváltozásával járt, s új értelmet adott a pedagógiának is. Ezen a változások 

következtében a 20. század első felétől kezdve Magyarországon, de a világ számos pontján 

is új típusú, új szemléletű reformiskolák létrehozásán fáradoztak, ahol a korábbi normatív 

szemléletű oktatást-nevelést felváltotta a gyermek igényeinek, szükségleteinek, életkori 

sajátosságainak középpontba helyezése. A szemléletváltás lényege ebben ragadható meg: 

külső normák, célok helyett belső szükségletek, igények.179 

A gyermekközpontú gondolkodás és a keresztyén nevelésfelfogás 

Hogyan érintette a keresztyén nevelésfelfogást ez az új szemléletmód? 

Érdemes ezzel kapcsolatosan elöljáróban annyit megjegyezni, hogy a 20. század elejének 

változásai, a reformpedagógiai törekvések, kísérletek megszólították ugyan az akkor még 

                                                 
178 v.ö. Németh András i.m. 30-42. 
179 v.ö. i.m. 
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kifejezetten normatív szemléletű, akadémikus neveléstudományt, de meg nem 

kérdőjelezhették annak pozícióját, és ezért az új eszme hirdetői a gyermekszemlélet 

átalakulását sem várhatták. Az a változás, amely a 19. század végén elkezdődött, és 

amelynek következtében a pedagógia számára a gyermek fejlődése, szükségletei, igényei 

váltak a legalapvetőbb strukturáló tényezővé, valamint azoknak a filozófiai-pszichológiai 

irányzatoknak a térnyerése, amelyek ennek világnézeti hátterét biztosították volna, 

Magyarországon a szocialista államberendezkedés miatt háttérbe szorultak. Ezért ennek 

a változásnak csak utólag, a rendszerváltást követően lettünk részesei. A folyamat 

megkésve, ugyanakkor felgyorsulva ért el minket, megkésve, ekkor azonban teljes 

fegyverzetében talált ránk a gyermekközpontú szemlélet. 

Hogyan érintette ez az új attitűd a keresztyén nevelésfelfogást? 

A keresztyén pedagógia a rendszerválást követően új lehetőségekkel, ugyanakkor ezzel 

az új szemlélettel találta magát szemben. A több évtizedes háttérbe szorultság, az a 

néhány – számszerűen kilenc – iskola, ahol a keresztyén intézményes nevelés 

meghúzódva vészelte át a sajátjától teljesen idegen szellemű normativitás uralmát, az a 

magánszférába száműzött családi nevelés, amely menedékként szolgált ugyan az egyén 

számára, amelyet ugyanakkor szubkultúrává nyilvánított a hatalom, felkészületlen – 

mondhatnánk, védtelen – volt a „szabad” világban kibontakozó új gyermekszemléleti 

paradigmával szemben. Mit kezd a keresztyén pedagógia ezzel az új normativitással, ezzel 

az új szemlélettel? 

Ha visszatérünk a kiinduló gondolatmenethez, amely a keresztyén nevelés 

önmeghatározásának szempontjából valódi közegként, saját értelmezési keretként a 

teológiát tartja legfontosabbnak, és az ahhoz való ragaszkodást, ami a leglényegét érinti, 

akkor azt kell mondanunk, hogy a keresztyén pedagógia ugyanazzal a kérdéssel küzd, 

amellyel maga az egyház is, azaz: hogyan teljesítse küldetését? Annak tisztázása, hogy mi 

a küldetése, nem ennek a tanulmánynak a feladata, de mivel a keresztyén nevelés a – 

korábban elmondottak alapján – gyakorlati teológia és az egyház cselekvése kell, hogy 

legyen, ezért szükséges erre utalni. A keresztyén nevelés is Krisztus parancsának való 

engedelmesség: „ …tegyetek tanítvánnyá minden népet…”.180 Az evangélium hirdetése, 

Krisztus követésére való buzdítás. 

Hát nem egyértelmű ez a parancs? De igen, a parancs egyértelmű, de a végrehajtása, a 

megvalósítása minden új helyzetben és korban más módon kell, hogy történjék. Ezért 

elengedhetetlen a folyamatos újrafogalmazás, újraértelmezés. 

Két veszély fenyegeti azt a törekvésünket, hogy Krisztus követését és az evangélium 

hirdetését hitelesen és a lényeget el nem veszítve gyakoroljuk: egyrészt az, hogy 

életidegenség jellemezheti a keresztyén életgyakorlatunkat, és egyúttal a keresztyén 

nevelés gyakorlatát is, másrészt az, hogy a körülöttünk levő világhoz való igazodás, annak 

tudomásul vagy egyszerűen csak figyelembe vétele, valamiféle azonosulást hoz létre, s 
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ebben a folyamatban elveszítjük önazonosságunkat, azt, ami a keresztyénség igazi 

lényege. 

A neveléssel kapcsolatban is ez a kétféle tévút környékez meg minket, és sajnos az igazság, 

az igaz út nem középen van. A keresztyén nevelés nem egyfajta konzervatív nevelés. Nem 

valamiféle ötven vagy esetleg száz évvel ezelőtti gondolkodásmód, életforma, 

szokásrendszer, sem egykori viselkedésminták, szerepértelmezések meghonosítása vagy 

visszaálmodása. Ezért formálisan nem is lehet azonos semmilyen letűnt 

nevelésfelfogással. De nem igazodhat azokhoz a nevelési koncepciókhoz sem, amelyek a 

21. század szekularizált, individuumközpontú, álságos szabadságértelmezésből származó 

antropológiáját és egy ennek megfelelő gyermekfelfogást tesznek normává. Az első 

esetben életidegen zárvánnyá, válik a keresztyén nevelés, a második esetben pedig 

elveszíti forrását, föladja önazonosságát, megszűnik önmaga lenni. Mindkét tévút naponta 

fenyeget minket. Néha alig kivehető, hogy melyik hol húzódik, de hiába is tudnánk 

bemérni, az igaz út nem középen van: nem a szigor és az engedékenység között kell 

lavíroznunk, nem a magas követelmények és a személyre szabott, egyéni bánásmód 

között. 

De mi igazíthat el minket? 

Ahhoz, hogy a keresztyén nevelésről, annak lényegéről beszélni tudjunk, ismét föl kell 

tennünk azt a kérdést, hogy „kicsoda az ember?”. Ideológiákkal, komplett válaszokkal teli 

világunkban nehéz ezzel úgy szembe nézni, hogy ne rohanjon ránk azonnal valamilyen jól 

hangzó eligazítás: filozófiai, pszichológiai, köznapi vagy másféle elmélet. Pedig ahhoz, 

hogy helyesen tudjuk értelmezni a keresztyén nevelés célját, feladatát, először nem 

modern elméleti szakkönyveket kell elővenni, hanem ezt a legalapvetőbb kérdést 

megválaszolni. Hiszen ez a nevelés kiindulópontja, és semmi nem veszélyezteti igazán 

annyira a nevelés elméletét és gyakorlatát, mintha ezt a kérdést elveszítenénk. A mai 

legnagyobb veszély éppen az, hogy a különböző nevelésfelfogások túllépnek ezen, vagy 

úgy tesznek, mintha nem ez lenne az elsődlegesen tisztázandó kérdés. Minden más 

kérdésben, minden elméleti, gyakorlati vagy akár módszertani döntésünkben az erre a 

kérdésre adott válaszunk fog megjelenni, ezt fogjuk kibontani, alkalmazni. 

A feladat tehát az, hogy „ne igazítsuk magunkat a világhoz”,181  mert csak akkor lehet 

mondanivalónk a világ számára. Ne engedjük, hogy a „világ” tematizálja 

gondolkodásunkat, hárítsuk el azt a gondolati keretet, amelyben mozogni enged, mert 

abban ő is csak önmagát tudja újragondolni, mi pedig elveszítjük azt az üzenetet, ami ránk 

bízatott.  
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Comenius antropológiája – mint egy 16. századi protestáns nevelési koncepció 

alapja 

Comenius pedagógiájának kiindulópontja az ember istenképűsége, az imago Dei. A 

Didactica magna különböző fejezeteiben folyamatosan visszatér az a gondolat,182 hogy az 

ember az Isten képmása, és őt – a többi teremtménnyel ellentétben – nemcsak szavával 

teremtette, hanem „mintegy saját ujjaival alkotta meg testét, lelket pedig a saját lelkéből 

lehelt belé”. 183  Ez pedagógiájának antropológiai alapja, ezt bontja ki didaktikájában, 

ennek a kifejtésére kerül sor minden fejezetben. Comeniussal kapcsolatban súlyos 

tévedés azt gondolni, hogy rendszerének egyes elemei értelmezhetők e nélkül a teológiai-

antropológiai alap nélkül. 

Hogyan bontható ki ebből az antropológiából egy gyermekközpontú pedagógia? Valóban 

gyermekközpontú-e az a pedagógia, amelyet Comenius fölkínál a Didactica magnában? 

Nézzük meg először, hogy milyen sajátosságai vannak ennek a felfogásnak! 

A legfontosabb jellemzője Comenius antropológiájának az, hogy az istenképűség minden 

embernek elvitathatatlan sajátossága, ennek megfelelően nem lehet semmilyen 

megkülönböztetést tenni ember és ember között, hiszen az imago Dei alapján 

mindenkinek ugyanolyan méltósága van. Ezt a „demokratikus” vonatkozását a comeniusi 

pedagógiának korábban – nyilvánvalóan ideológiai okok miatt – különösen is sokat 

hangoztatták, ugyanakkor azt tényleges forrásáról, az imago Dei alapelvről leválasztották, 

és ezzel igazi értelmétől fosztották meg. Comenius pedig kizárólag ebben az 

összefüggésben beszél az ember nevelhetőségéről, képezhetőségéről: „Nyilvánvaló, hogy 

minden ember alkalmasnak születik arra, hogy tudományos ismeretekre tegyen szert, 

elsősorban azért, mert Isten képmása”.184 A nevelés lehetősége és szükségessége egyaránt 

az ember istenképűségének következménye. Azért lehet és azért is kell mindenkit nevelni, 

mert minden ember, „aki cask embernek született, ugyanazon magasztos célra jött a 

világra, hogy ember legyen, ez azt jelenti: eszes lény, a teremtmények ura, saját 

alkotójának kifejezett képmása”.185 Comenius nem „haladó szellemű”, amikor – művében 

többször kifejezetten hangsúlyozva – a lányokra is kiterjeszti ezt az alapelvet,186 hanem 

az imago Dei-nek igazi, teljes értelmét ragadja meg, és arra szólít fel, hogy „az egész 

ifjúságot, nemre való tekintet nélkül, iskolába kell járatni”.187 Sőt, tovább is megy, amikor 

arról ír, hogy nem látja elfogadható okát annak, „hogy miért zárjuk ki teljességgel minden 

tudományos kiképzés lehetőségéből (folyjék az akár latinul akár pedig anyanyelven) a női 

nemet … hiszen ők éppúgy képmásai Istennek, éppoly részesei kegyelmének és a jövendő 

örök életnek”. 188  Antropológiájának alapvetése, az imago Dei egyetemessége azonban 

nemcsak a nemi, hanem a társadalmi hovatartozásra nézve is teljes nyitottságot jelent. 
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Nem csak a nőket, de az alacsonyabb társadalmi réteghez tartozó embert sem lehet 

kizárni a nevelésből, hiszen „maga Isten tett többször bizonyságot, hogy nála nincs 

személyválogatás. Tehát, ha mi csupán egyesek elméjét műveljük, másokat pedig 

kizárunk, akkor nem csupán ezen felebarátainkkal szemben vagyunk igazságtalanok, 

hanem magával Istennel, akinek az a szándéka, hogy mindenki ismerje, szeresse, dicsérje 

őt, mindenki, akibe csak képmását lehelte.”189 Nem tagadhatjuk meg szerinte az oktatást 

a nehéz sorsúaktól sem, hiszen az isteni gondviselésnek ők is részesei, sőt Comenius 

szerint „kétségtelen, hogy Isten gyakran a legszegényebbek, a legalacsonyabb sorsúak, a 

legmegvetettebbek közül választja ki dicsőségének kimagasló eszközeit”. 190  Nehéz 

érzelemmentesen írni arról az emelkedettségről, ahogy Comenius ebben a 

gondolatmenetben a gyenge képességűek, a „tompaeszűek” számára is helyet biztosít 

antropológiájában, és számukra ugyanolyan oktatást tart szükségesnek, mint a jobb 

adottságokkal rendelkezőknek, hiszen ők is Isten képmásai: „Mondják továbbá, hogy 

vannak egészen gyenge képességűek, akikkel semmit sem lehet elérni. Feleletem: alig van 

annyira mocskos tükör, amely valamelyes módon ne tükrözné a képmásokat…”.191 Nem 

kizárólag ez az egyetlen hely, ahol szót emel értük, és külön figyelmet szentel nekik.192 

Határozottan vallja, hogy „senki sem tehet arról, hogy milyen értelmi képesség jut 

számára osztályrészül; Isten a saját belátása szerint osztja szét a léleknek ezen tükreit”.193 

Ezért Comenius népiskolájában együtt kívánja nevelni őket is, sőt mindenkit, értelmi 

képességeitől, lelki hajlamaitól függetlenül: „… nem szabad őket olyan korán 

megkülönböztetni egymástól, nem szabad alkalmat adni arra, hogy egyesek kérkedjenek 

mások előtt, magukban pedig lenézzék a többit”. 194  Ennek a teljes nyitottságnak, 

befogadásnak a hátterében egyetlen ok áll: Comenius következetesen végiggondolja az 

ember istenképűségének következményeit, és ezt alkalmazza didaktikájában. 

Comenius gyermekszemlélete – mint egy lehetséges 21. századi protestáns 

gyermekközpontú pedagógia alapelve 

Milyen gyermekszemlélet bontakozik ki Comeniusnál az imago Dei alapján? Mennyiben 

lehet ez irányadó számunka, akik a gyermekközpontúság elvének mai protestáns 

értelmezését és alkalmazásának lehetőségeit keressük? Mennyiben lehet ez más, mint 

általában a ma relevánsnak tartott, gyermekre nyitott nevelésfelfogás? 

Aki a Didactica magna fejezeteiben azokat a részeket vizsgálja, amelyek a gyermekre 

vonatkoznak, és amelyek ezzel összefüggésben az oktatás-nevelés akkori gyakorlatának 

sajátosságaikról szólnak, három megállapítást tehet: 

Először is azt, hogy mivel Comenius az ember leglényegét teremtményi mivoltában és 

istenképűségében látja, ebből az összefüggésből a gyermekről való gondolkodás közben 
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193 i.m. 179. 
194 i.m. 255. 



HERJ Hungarian Educational Research Journal, Vol 7 (2017), Supplement 2 

188 

sem lép ki. Amikor a szülőkhöz fordul azzal az intelemmel, hogy neveléssel kapcsolatos 

tanácsait fogadják meg, akkor a gyermekeket „Isten legdrágább kincseinek, eleven kis 

képmásainak” nevezi.195 Ugyanígy tartozik össze nála az emberi élet értelme és a nevelés 

célja is. Comenius az emberi élet értelmét nem a jelenvaló világ lehetőségeiben látja, 

hanem azt vallja, hogy „az ember végső célja ezen a világon kívül esik”196 és „mostani 

életünk nem egyéb, mint előkészület az örökkévalóságra”.197 Az ember istenképűsége a 

bűneset által összetört, de a keresztyén ember életének legfőbb szándéka, törekvése 

éppen ezért a teremtési rend, az eredeti állapot visszaállítására kell, hogy irányuljon, 

akkor is, ha ebben a földi életben ez maradéktalanul meg nem valósulhat. Comenius a 

nevelés célját is ehhez kapcsolja, amikor azt írja, hogy „az emberi romlottság 

megjavítására az égvilágon semmi hatásosabb út nincs az ifjúság helyes nevelésénél”.198 

Ezt Comeniusról szóló tanulmányában Koncz Sándor, egykori sárospataki teológiai 

professzor így értelmezi: „A nevelés által az történik, hogy az emberben sohasem kész 

imago Dei mint funkció reaktualizálódik.”199 A nevelés az embert a megszentelődés útján 

segíti tovább. 

Másodsorban figyelemre méltó, hogy Comenius nemcsak műveinek felépítésében, az 

ismeretek pánszofikus elrendezésében, iskolarendszerének alapját képező életkori 

felosztásában, hanem mindenben, így az emberrel és a gyermekkel kapcsolatos 

nézeteiben is a harmóniát keresi, és azt akarja elérni: „Hiszen maga az ember sem egyéb, 

mint összhang – teste és lelke szempontjából egyaránt.”200 A világot rendezettségében 

ragadja meg, az embert a teremtett világ részeként látja, a gyermeket pedig a természettől 

és a természeti törvényektől el nem szakíthatónak tartja. Ezen a ponton elkerülhetetlen, 

hogy a későbbi, empirikus módszerekkel dolgozó gyermekmegfigyelés és a tudományos 

kutatásokon alapuló fejlődéslélektan ne jusson eszünkbe. Mintha Comenius 

évszázadokkal korábban tudta volna már, hogy a pedagógus legfontosabb dolga a 

természet útjainak kutatása kell, hogy legyen:201 „Az iskola helyes rendjét a természettől 

kell kölcsönöznünk”202  – írja. A Didactica magna természeti képei és hasonlatai mind 

annak bizonyítékai, hogy Comenius gyermekképét – a korábban felvázolt imago Dei 

mellett – a természet tanulmányozása tette teljessé. Didaktikai felismerései legalább 

annyira tekinthetők a természet törvényei által nyert inspirációnak, mint amennyire 

pedagógiája legfőbb strukturáló elvének az ember istenképűségét tekinthetjük. Amit a 

gyermekről tud, azt a természet vizsgálatából tudja, és a tanító feladatait is ennek 

megfelelően határozza meg. Egy helyen például a következőképpen fogalmaz: „A 

tanítónak meg kell figyelnie az értelem megnyitásának minden útját, és ennek 

megfelelően kell alkalmazni eljárásait.”203 Comenius meg is indokolja, hogy miért kell így 
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196 i.m. 43. 
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eljárnia: mert „az ifjúság nevelője éppúgy, mint az orvos, a természet szolgája csupán, nem 

pedig ura”.204 Ez a megfogalmazás a könyv egy későbbi fejezetében visszatér,205 és ez a 

tétel az egyik kulcsa Comenius gyermekfelfogásának. 

Ebből következik a harmadik megállapítás: az iskola nem tévesztheti szem elől a gyermeki 

fejlődés törvényeit, a gyermek sajátosságait. Comenius indulatosan kel ki a gyermekeket 

agyongyötrő, befogadó képességüket figyelmen kívül hagyó, értelmetlen 

követelményeket állító iskola ellen.206 Egyenesen kegyetlennek nevezi azt a tanítót, aki 

nem ad elég segítséget a hibázó növendéknek,207 és emiatt így fakad ki: „Mi más ez, mint 

az ifjúság kínpadra vonása?” 208  Megoldásért pedig ismét a természethez fordul: „A 

természet másra taint bennünket, mégpedig arra, hogy amíg hiányzik az erő, el kell 

tűrnünk a gyengeséget.”209 Nem kevésbé felháborodottan nyilatkozik arról, hogy a tanítók 

nem veszik figyelembe az ifjúság korát és felfogóképességét, és ilyenkor – szavaival élve 

– „valóságos erőszakot követnek el az elmén”.210 Mi ez, ha nem a gyermeki szükségletek 

figyelembe vétele és gyermekközpontú gondolkodás? Comenius iskolájában a tanulási 

folyamatot első helyen nem az oktatás tartalma, hanem a gyermek természet által rendelt 

szempontja határozza meg. 

Mennyiben más ez a szemlélet, mint a mai gyermekközpontúság? A válasz Comenius 

gyermekszemléletéről írt első megállapításunkban keresendő: abban más, hogy az ő 

gyermekközpontúsága sohasem ragadja ki a gyermeket alapvető meghatározottságából, 

nem emeli ki a teremtés rendjéből. Comenius antropológiájában a gyermek megmarad 

igazi helyén, az isteni teremtési rend által számára kijelölt helyen. Sokszor éri az a vád a 

mai gyermekeket, hogy nem tudják, hol a helyük. Mintha a helyüket nem mi jelölnénk ki! 

Vagy inkább nem mi veszítenénk el. Azért nem tudják, hogy hol a helyük, mert nincs 

igazán helyük, pontosabban nincs igazán jó helyük. A mai gyermekközpontú szemlélet 

ugyanis olyan antropológiai koordinátákat jelöl ki számukra, amelyek nem védik meg 

őket sem a kívülről jövő, sem a saját maguktól érkező támadásoktól. Számukra ezt a 

védelmet, az igazi helyet Isten teremtési rendjében a bibliai antropológia és a saját 

gyökereit megtaláló, önmagát jól értelmező keresztyén pedagógia kínálhaja fel. 

Ha azonban a reformáció kritikai attitűdjéhez és Comenius szemléletéhez hűek akarunk 

maradni, akkor a végén nem kerülhetünk meg egy kérdést: Vajon ilyen védelmet jelent-e 

a mai keresztyén nevelés elmélete és gyakorlata gyermekeink számára? Vajon olyan 

helyek-e protestáns iskoláink, ahol a comeniusi antropológia szerint, a másik embert 

megillető tisztelettel tekintenek a tanárok a diákokra, egymásra és a szülőkre? Vajon 

olyan nyitott, tágas tér-e a protestáns iskola, ahogy Comenius elképzelte az imago Dei 

egyetemessége alapján: ahol helyük van „a lányoknak, a nehéz sorsúaknak, a tompa 
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eszűeknek”, vagyis mindenkinek? Vajon tudjuk-e, értjük-e, hogy mire kötelez minket az 

ember istenképűsége? Vajon érezzük-e küldetésünket, felelősségünket? 

500 évvel ezelőtt a reformáció Luther gyötrő kérdésével indult: „Wie kriege ich einen 

gnädigen Gott?” Talán ma is meg kellene találnunk az igazi kérdéseket. Talán jó lenne, ha 

az emlékezés pillanataiban ma is rátalálnánk az igazi, hiteles, gyötrő kérdésekre. Olyan 

gyötrő kérdésekre, amelyek a Krisztus-követében, a megszentelődés útján tovább 

segítenek minket, és olyan gyötrő kérdésekre, amelyek alapján kibontakozhat egy 21. 

századi, releváns, gyermekközpontú, protestáns pedagógia. Az én gyötrő kérdésem a 

reformációra emlékezve: „Wie kriege ich einen gnädigen Gott – und einen gnädigen 

Mensch?” 

 

Felhasznált irodalom 

Comenius Johannes Amos(1992): Didactica magna. Seneca Kiadó. 

Koncz Sándor (1990): Comenius teológiája. In: Bibliotheca Comeniana III. Magyar Comenius Társaság, 
Sárospatak. 

Mészáros István - Németh András - Pukánszky Béla (2001): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás 
történetébe. Osiris Kiadó, Budapest. 

Németh András (1996): A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

Pukánszky Béla – Németh András (1996): Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

  



HERJ Hungarian Educational Research Journal, Vol 7 (2017), Supplement 2 

191 

Vallás és pedagógia / Religion and Pedagogy 

  
Hungarian Educational Research Journal 

2017, Vol. 7(Supplement 2) 191–206 
© The Author(s) 2017 

http://herj.lib.unideb.hu 
Debrecen University Press 

 
 

Rítus a valláspedagógiában [The Rite in 
Religious Pedagogy] 

Székely Csilla Imola211 

Absztrakt 

Kísérletet teszek a rítus és rituálék tudományos meghatározásainak összefoglalására, 
továbbá a rítus funkcióinak megfogalmazására az emberi élet fordulóin illetve 
hétköznapjaiban a rítus és a lélek összefüggéseit kutatva, majd a rítus pedagógiai, azon 
belül valláspedagógiai szempontjairól gondolkodom, megragadva a pedagógiában 
megjelenő rituális elemeket, konkrét példákat, javaslatokat adva vallásórai rituális 
gyakorlatokra. Végül Kokas Klára életművéből, saját találmányú zenés foglalkozásaiból 
emelem ki a rituális elemeket, azokat rítus-cselekedetekként mutatom be, rámutatva a 
külsőségeken túlmutató belső, lelki többletükre, sajátos szerepükre a 
személyiségfejlődésben. 

Kulcsszavak: rítus, valláspedagógia, Kokas Klára 

Abstract 

The author tries to summarise a) the various definitions of the scientific concept ‘ritual’; 
b) the functions of the ‘rituals’ in the course of the human life and its turning points; c) 
and its importance in religious education. On the basis of this literary review, the aithor 
suggests new practices for religious education. One of these new practices is the use of 
music as it has been introduced and represented in the life and work of Klara Kokas, a 
famous Hungarian music pedagogue. Klara Kokas’s music education is analysed and 
presented here as a rich selection of ‘ritual’ practices and thinkings, and as such its deep 
importance of the personality development of children.  

Keywords: rituals, religious development, Klara Kokas 
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Bevezetés 

Életünk fontos rendező elve a szokásrendszerünk. Mindennapi rutinjaink nélkül 

bolyonganánk, eltévednénk az időben, lelkünk elveszítené kapaszkodóit. Szükségünk van 

küszöbökre, lépcsőkre, ajtók becsukására és új ajtók megnyitására, ünnepekre és lelki, 

belső rendre. Ez a rítus – a rend, amely biztonságot, harmóniát ad. Ismételjük a régiek, az 

ismeretlenül ismerősök gesztusait, mozdulatsorait. Itt vannak ők a génjeinkben, 

hajlamainkban és rítusainkban. És talán mi is ott leszünk, a génjeink, a hajlamaink, a 

rítusaink ott lesznek fogózóként, erőként, vigasztalásként azokban, akikben 

folytatódunk.   

A rítus meghatározása 

A rítus szűkkörű meghatározása eleve problematikus abból adódóan, hogy a rítusoknak 

sokféle rétegződése, megjelenési formája, tere van. A rítus tudományos meghatározása a 

Magyar néprajzi lexikon ’rítus’ szócikke szerint ez: „rítus (lat. vallási intézkedés, szokás, 

szertartás) a helyesnek tartott viselkedés társadalmilag szabályozott lefolyása; az előírt 

mód, ahogyan egy vallásos vagy mágikus cselekményt végre kell hajtani, szokáscselekmény. 

A rítusok összessége vallási rendszerekben a kultusz, a népi kultúrában a szokások (pl. 

avatás).” (Magyar néprajzi lexikon). 

 Zsinkó-Szabó Zoltán beavatási jelenségekről írt orvosdoktori disszertációjában 

összefoglalását adja a rítus különböző meghatározásainak, miután saját rítus-fogalmát 

leírja, sorra veszi Kyriakidis, Loudon, Helman és Turner megfogalmazását, ezt mondja: „A 

rítusok, vagyis a szertartások adott csoportok vagy személyek által végzett, tanult, és az 

adott alkalomhoz kötött cselekvési formák, melyeket a köznapi gyakorlattól eltérő módon 

vagy eltérő céllal gyakorolnak. Ezt a mindennapi gyakorlattól való eltérést a 

cselekvésmintázathoz kapcsolódó szimbólumhasználat és a bennük rejlő jelentések sajátos 

volta teremti meg.” (Zsinkó-Szabó, 2014. 13). 

Kyriakidis szerint „a rítus a kívülálló szemszögéből nézve irracionálisnak, illogikusnak tűnő 

cselekvéssor. (…) A rítusnak nem lehet célja azonban a puszta szórakoztatás, de ez nem 

jelenti azt sem, hogy a rituáléhoz nem kapcsolódhat zene, tánc, ének. Épp ellenkezőleg, ezek 

a rítus fontos elemei lehetnek.”212 

Loudon rítus-meghatározása (1966) a rítusok célját tekinti szempontnak: „a rítus olyan 

szimbolikus jelentőségű előírt és ismétlődő formális viselkedés, amelynek nincs közvetlen 

technikai következménye.”213 

Helman (2003) a rítusok szociológiai megközelítését adja: „szociális helyzetben a rítus az 

adott társadalom bizonyos alapvető értékeit fejezi ki és újítja meg, különösen az emberek 

egymás közötti, az ember és a természet, illetve az ember és a természetfeletti világ közötti 
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viszonnyal kapcsolatos értékeket; mely viszonyok minden emberi csoport működéséhez 

szervesen hozzátartoznak”, azaz a társadalom egyik alapelemét jelentik.  „Fontos részei 

annak, ahogyan egy szociális csoport ünnepli, fenntartja és megújítja azt a világot, amelyben 

él, és ahogyan az ezen világot fenyegető veszélyeket és bizonytalanságokat kezeli” – állítja 

Helman (2003).214 

Ugyanerről Turner (1968) behaviorista nézőpontból gondolkodva kifejti: „a rítus 

periodikusan újrafogalmazza azt, ahogyan egy sajátos kultúra tagjainak egymással 

viselkedniük kell”, „szimbolikus formában fejez ki bizonyos kulcsfontosságú értékeket és 

kulturális orientációkat”, ugyanakkor megalkotja „a társadalom szerkezetének alapját 

képező axiómákat és a természeti és erkölcsi rend törvényeit”.215 

George Herbert Mead (1863-1931) amerikai filozófus, pszichológus, szociológus kiemeli 

a rítusok behaviorista funkcióját, amely nem csupán átmenet jellegű fejlődéselméleti 

életszakasz, de ugyanakkor ún. szimbolikus interakcionizmus, tehát közösségszervező, 

viselkedésorientált, tudatos cselekedet, tehát az egyént a közösséghez és ősi 

hagyományaihoz kapcsolja, amely kapcsolat ugyanakkor a szakrálishoz, az istenhez 

illetve istenekhez, a szenthez.216 

Émile Durkheim francia szociolóus, kulturális antropológus tanításainak szintézise a 

rítust úgy értelmezi, amelyben „a lényeg az, hogy az egyének összegyűljenek, hogy közös 

érzelmeik legyenek, s hogy ezeket közös cselekvésekben fejezzék ki. (…) Minden ugyanahhoz 

a gondolathoz vezet tehát bennünket vissza: hogy a rítusok mindenekelőtt olyan eszközök, 

amelyekkel a társadalmi csoport időről időre kinyilvánítja és újra megerősíti önmagát.” 

Durkheim példát is hoz a rítus funkcióinak kimutatására: „a gyász engesztelő rítusaiban is 

ugyanezt a funkciót fedezte fel: a csoport tömörülésének, a közös gyásznak az a funkciója, 

hogy ellensúlyozza azt a veszteséget, amelyet a csoport egy tagja távozásával elszenvedett, 

s újra megerősítse azt.” (Némedi, 2006).  

Zsinkó-Szabó a rítusok egyszerű osztályozását is adja, szerinte alapvetően két csoportba 

sorolhatók a rítusok: az egyik csoport az ún. privát rítusok, azaz közösségi szertartások, 

szokások, valamint ún. nyilvános rítusok, amelyek a ciklikus, naptári időhöz kötött rítusok, 

ide tartoznak ugyanakkor az átmeneti rítusok, valamint a krízishelyzetekben végzett 

rituális szertartások (Zsinkó-Szabó, 2014, 15-16).217 A finn folklorista Lauri Honko beszélt 

először ún. krízisrítusokról, kiegészítve ezzel Van Gennep rítus-rendszerét.218  

                                                 
214 Helman CG. (2003) Kultúra, egészség és betegség. Medicina, Budapest. In: Zsinkó-Szabó (2014, 15). 
215 Turner VW. (1968) The Drums of affliction. Clarendon Press, Oxford. In: Zsinkó-Szabó (2014, 15). 
216 Mead GH. (1934) Mind, Self and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist. University of Chicago Press. In: 
Zsinkó-Szabó (2014, 14). 
217 Ld. Gennep, Eliade, Helman írásait.  
218  Ld. Verebély Kincső (2010): Átmenetek – rítusok. Online: 2017. 03. 15-i megtekintés, 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/kulhoni_magyarsag/2010/ro/kriza_tarsasag_evkonyv_33/pages/007_atme
netek_ritusok.htm 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/kulhoni_magyarsag/2010/ro/kriza_tarsasag_evkonyv_33/pages/007_atmenetek_ritusok.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/kulhoni_magyarsag/2010/ro/kriza_tarsasag_evkonyv_33/pages/007_atmenetek_ritusok.htm
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A rítus megjelenése és szerepe az emberi életben  

Az átmeneti rítusok – Arnold Van Gennep  

Arnold Van Gennep (1873, Ludwigsburg – 1957, Bourg-la-Rheine) holland származású 

francia vallásetnológus és antropológus Rites du Passage című főműve 1909-ben jelent 

meg, és azóta az általa használt „átmeneti rítusok” antropológiai, folklorisztikai, etnológiai 

tudományos szakkifejezés általánosan elfogadott terminus technicus lett. Ezek amolyan 

kapuk, küszöbök, amelyeken áthalad a személyiségfejlődés, különböző státusokon, 

fokozatokon, kríziseken keresztül.  

A címben szereplő két fogalmat gyakran szinonímaként használják, a határ közülük egyre 

inkább eltűnik, mivelhogy mindkét megnevezés a már említett fokozatokon való 

áthaladást, közösségekbe, státuszokba való belépést, egy magasabb szintű tudást, titokba 

való bepillantást jelent, amely által az egyén helyzete, szerepe megváltozik a közösségen 

belül. Ilyen határt jelent a házasságkötés, vagy az, amikor gyermek születik a családba, a 

megbetegedés, a haldoklás és halál illetve gyász, de újabban átmeneti rítus az érettségi, a 

költözés, a társadalmi helyzetváltozás, például a lediplomázás, a munkába állás, stb.  

Az átmeneti rítusok szerepe 

Van Gennep véleménye szerint „az átmeneti rítusokra azért van szükség, hogy 

megkönnyítsék az egyéni életben a változások következtében beálló kríziseket, lassítsák a 

hirtelen átmenetet, és kész közösségi formákat, szerepeket bocsássanak az egyén 

rendelkezésére, egyben tartsák és együttműködésre késztessék a közösség tagjait”, 

amelynek részei: elkülönítés (szeparáció), átmenet (marginalitás) és befogadás 

(inkorporáció) (Zsinkó-Szabó, 2014. 16). Zsinkó-Szabó szociális átmeneti rítusnak nevezi 

a kórházba kerülést, a betegséget pedig a „lélek nyelvének” (46). A test tehát megkeresi a 

harmóniához, egészséghez való visszatalálás módjait, igyekszik a megbetegedett testrész 

meggyógyítására. 

Tabu, szentség, beavatás (iniciáció) 

A tabu és a beavatás fogalmak eredeti értelmükben a szentséggel hozhatók összefüggésbe 

– tabu a szakrális okokból tiltott cselekedet, gyakorlat, étel, vagy éppen Isten nevének 

kimondása. A beavatás eredeti értelemben belépés a népi vallások isteneinek világába, 

egy másfajta létezésbe, az anyagi világból a szellemibe való lépés próbák legyőzése, 

feladatok sikeres elvégzése által. Egyfajta megtisztulás illetve ébredés. Próbatétel, amely 

kockázatos, mert nem mindenki állja ki. Szükséges hozzá a személyiség alapvető 

megváltozása, és az, hogy az egyén meghaladja önmagát. Szembesülnie kell önmagával, 

vágyaival, félelmeivel, gyengeségeivel, határaival, miközben tudatosan vállalja akár a 

halált is. Megismeri önmagát. A beavatás titkok meismerése.  Ezek az átmenetek 

egyidőben történő ki- és belépések bizonyos közösségi csoportokba, lezárást és 

ugyanakkor egy új kezdetet jelentenek az egyének életében.  
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A rítus és a lélek kapcsolata 

A rítusnak kiemelt helye és szerepe van az emberi lélek életútján, elődeinktől ránkhagyott 

szellemi örökséget idéz fel bennünk, rítus által az ő helyükre lépünk, a rítus ismétlés, a 

rítus szent.219 Úgy szent, hogy egészen profán eszközökkel kelt életre lelki tartalmakat, 

amelyek időtlenek, sőt időtállóak, éppen a lelkiség miatt, amely a lényegük. A titok miatt 

szent, az, ahogyan a lélekre hat, az ereje miatt szent, amellyel átformálja a személyiséget, 

és üzenete miatt szent, amely szavakon túli, metakognitív.  

Rituálé egész életünk, a mindennapjaink, ünnepeink, a gyászunk, az, ahogyan duzzogunk, 

haragszunk és megbékülünk, a reggeli ébredés, öltözés, munkavégzés, a vitáink, 

pihenésünk, tv-nézésünk. Jellemez minket az, ahogyan kifejezzük magunkat, a 

kapcsolataink, a stresszkezelésünk, életterünk, mérgelődésünk, személyes tárgyaink, 

vágyaink, szavaink és a hallgatásunk, mert ezek mind mi vagyunk. Rutinos vagy 

akaratlagos, észrevétlenül és véletlenül tett mozdulataink, azaz mindennapi rítusaink. 

„Az embereknek, vagy legalábbis az emberek túlnyomó többségének mindenkor szüksége 

volt és ma is szüksége van mítoszokra. Elveszettnek érzik magukat egy transzcendencia 

nélküli világban. Vágynak az adott fizikai létnél valami többre, tágasabb értelemmel telített 

térre” (Hankiss, 2005. 470). Ez a több, ez a tágasabb tér a lelkiség. A vallásos cselekedetek 

rítusai révén éli meg a hívő ember az Istennel való találkozást, a kultikus események és 

vallásos ünnepek rituális jelrendszer, liturgia révén válik megjeleníthetővé.  

„A vallásos rítusok kialakításának egyik társadalmi oka a biztonságkeresés. Az érzelmeknek 

is van ösztönös gesztussora; ha ezek tudatosan ismételt, kulturálisan hagyományozott 

cselekvés- és viselkedésmóddá válnak, akkor beszélhetünk rítusról” (Magyar néprajzi 

lexikon), amely olyan „vallásos cselekedet vagy cselekedeteknek a sora, amihez mágikus 

vagy vallásos tartalmú képzetek tapadnak és ami rendszerint mitikusan megalapozott, 

hagyományok által előírt formában kerül kifejezésre” (Boglár, 1995).  

A rítus nem az, aminek látszik, azaz éppen nem a látható cselekvéssor, hanem a 

mozdulatok mögötti, a felület alatti, a szavakon túli tartalom, a megtisztulás, átváltozás, 

átlényegülés. Valahogy úgy, mintha kettős színpadon történne, valahogy úgy, ahogy az 

Isten országát keressük. A rítus tánc, ének, cselekvéssor, de ezekben nem a tánc, nem a 

szó, nem a tett a lényeg, hanem az, amit a tánc, a szó tesz a lélekkel.  

„A régi idők embere megszentelt időben és megszentelt térben élt. A megszentelt tér azt 

jelentette, hogy rendezett világot tapasztalt maga körül, a megszentelt idő pedig azt, hogy 

élete idejének ritmusa volt. Mindkettő, a tér és az idő megszentelése is kozmikus 

történésekhez igazodott. A külső világban megtapasztalt, teremtett rend ugyanúgy a benső 

rendeződést segítette, mint ahogy az időben, az egymást követő szertartások rendjében 

                                                 
219 Ld. Mircea Eliade szent-értelmezését és Tánczos Vilmos tanulmányát: A szent fogalma – Mircea Eliade és Rudolf Otto 
felfogása a szent mibenétéről. Online: 2017. 03. 15-i megtekintés, 
https://tanczosvilmos.files.wordpress.com/2011/09/02szent.pdf  

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-644.html
https://tanczosvilmos.files.wordpress.com/2011/09/02szent.pdf


HERJ Hungarian Educational Research Journal, Vol 7 (2017), Supplement 2 

196 

megélt ritmus is. Ez tér és teremtés, rendszer és szertartás - sőt: rítus és ritmus - titokzatos 

összefüggése.” (Csörgő). 

A rítus a régiek bölcsességének végtelen ismétlődése, mindenünk, amit belőlük 

birtokolunk, a lelki érésünk lépcsőfokain való haladás, krízis és átmenet, egyszóval 

„passage”. A régi és az új egyszerre, korlát és lehetőség. A múlt üzenetei, megtartása és 

küldése, visszatalálás a biztonságba, és próbák kihívása. Krízis és önmegvalósítás. 

Az úrvacsora rítusában megismétlődnek, életre kelnek Krisztus szavai, a mozdulat, 

ahogyan töri a kenyeret és osztja önmagát, a bocsánattal teletöltött poharat. Végtelenszer 

ismételjük, mert ebben az ismétlésben jelen akar lenni ő, a Szent.  

Ritmikusan ismétlődő rítus az ünnep, szimbólumokra épül, beláthatóvá szakaszolja az 

eseményeket, pillanatokat, átélhetővé teszi a szenvedést, pulzál körülöttünk és bennünk 

a rítus, „tényleges benneállás és benneélés a szakrálisban, folytonos részesülés belőle, s 

ugyanakkor cselekvő részvétel a szakrális létfolyamat fenntartásában. (...) az ember, amikor 

az isteneket utánozza, helyet biztosít magának a szentben, s ezáltal a valóságban; másfelől 

a példaszerű isteni tettek szakadatlan újra megjelenítésével megszentelik a világot. Az 

ember vallási viselkedése hozzájárul ahhoz, hogy megőrződjék a világ szentsége.” (Eliade, 

1996. 92). 

Természeti népek rituális zenéje-tánca még őrzi a kultuszi események emlékét, az ősök 

bölcsességét, az adott nép régmúlt történetét a szimbólumok nyelvén. A kultikus éneklés 

a gyógyítás, a terápia része volt, a gyásznak és temetkezési rítusoknak egész 

jelképrendszere, szimbolikája volt és van. 

Vallási rituálék 

A rítus fogalmát az egyházak is meghatározták, visszetérve a rítus történetének kezdetéig, 

amikor az eszmélődő ember a világ jelenségeit a láthatatlan lelki hatalmakkal kapcsolta 

össze, minden közösségi aktus istentisztelet volt, ilyenként a rítusok, beavatások, 

ünnepek valóban szakrális eseménynek számítottak. Később, az egyház megszületése, 

rendjének fokozatos kialakulása után sorolták be a rítusokat az egyházi fogalomtárba, 

lassan leszűkítve azokat bizonyos szertartás-rendekre, tulajdonképpen liturgiára. 

Eszerint a rítus egyházi „ordo”, azaz rend. Az egyházi értelemben vett rítusok, liturgiák 

már nagyon korán, a 3. században megjelentek, amelyek helyi sajátosságok miatt részben 

eltértek egymástól, tehát liturgia-csoportokat képeztek, jóllehet ezek az eltérések nem 

érintettek teológiai-dogmatikai kérdéseket. A rítusok római katolikus besorolása szerint 

„a vallási közösség istentiszteletében a külső, látható megnyilatkozásoknak az összessége, 

és annak az illetékes egyházi hatóság által jóváhagyott rendje” (Guzsik).  

A keresztyén egyház rituális szertartásainak kiindulópontja Jézus 

megkeresztelkedésének illetve utolsó vacsorájának leírása Krisztus földi szolgálatának 

kezdetén és végén (Mt. 3, Mk. 1, Lk. 3). A keresztelési rítus eleinte egyszerű hitvallástétel 

és vízzel való leöntés volt, később, Jézus missziói parancsa nyomán egészült ki „az 
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Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében” formulával (Mt. 28, 20), viszont a Zsidókhoz 

írt levél 6,2 versének néhány szavas utalása sokat sejtet arról, hogy talán a keresztelés 

illetve egyéb szertartások része volt a rituális mosakodás illetve kézrátétel is. Guzsik 

ugyancsak megemlíti Tertullianust, aki lejegyezte az afrikai keresztyén gyülekezetek 

szokásait, kiemelve azt, hogy bizonyos koraegyházi tisztségek betöltésére olajjal kenték 

fel a kiválasztottakat (Guzsik). 

Az utolsó vacsora evangéliumi leírásaihoz (Mt. 26, Mk. 14, Lk. 22) kiegészítséként társul 

Pál részletes úrvacsora-leírása (1Kor. 11). Eszerint az úrvacsora rítusának lépései a 

következők: kenyértörés, hálaadás, emlékeztetés, pohár felemelése, emlékeztetés, 

missziói parancs, figyelmeztetések, majd a vacsora végeztével énekelt dicséret. 

Ez a Krisztussal elköltött utolsó vacsora sok részletében hasonlított, ugyanakkor sokban 

eltért a zsidó hagyományos Széder-esti vacsorától, amit Peszah-kor fogyasztott el minden 

zsidó család az Egyiptomból való szabadulás emlékére.  

Ezt a két őskeresztyén rituális istentiszteleti formát az első keresztyének rendszeresen 

megtartották, egészen az első keresztyénüldözések koráig, illetve a jeruzsálemi templom 

Kr.u. 70-ben történt pusztulásáig. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv bizonysága 

ennek, amely röviden felidézi a kezdeti közösségi életet: „ők pedig kitartóan részt vettek 

az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. (…) 

Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor 

házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték 

Istent” (Apcs. 2, 44. 46). Eszerint a rítus részei a tanítás (igehirdetés, bizonyságtétel), 

közösségi úrvacsorázás, ima, istendicséret. Az őskeresztyén rítusok gyakorlatáról beszél 

az Apcs. 20,7. verse is, anélkül azonban, hogy részletezné annak lépéseit. 

További keresztyén rituális szertartások, rituálék alkalma volt a házasságkötés, a temetés 

és gyász, a fiatlok beavatása, felvétele a gyülekezeti közösségbe hitvallás és eskü által, 

tehát a konfirmáció illetve bérmálás, lelkipásztorok beiktatása, templomok, kegytárgyak 

felszentelése. 

A rítus deszakralizálódásának vagyunk tanúi, a rítus szón ma már nem a hagyományos 

értelemű, szakrális funkciójú fogalmat értjük csupán, emellett a rítusok minden 

egyházban annak hitvallásai, hagyományai szerint alkalmazkodtak és öltöttek sajátos 

felekezeti jelleget. Hagyományos rítusokat ma már alig gyakorlunk, a beavatások is 

elveszítették eredeti szimbolikájukat, céljaikat, funkcióikat, kiüresedtek, élük megkopott. 

Zsinkó-Szabó Zoltán orvos szoros kapcsolatként értelmezi a lelkipásztori és orvosi 

hivatások közötti hasonlóságokat, egybeeséseket, és azt mondja, hogy „a modern 

társadalmakban az orvoslás szekularizációjának hatására az orvos (szekuláris gyógyító) és 

a pap (szakrális segítő) szerepe különvált, de közös gyökerüknek megfelelően sok 

párhuzamot felfedezhetünk közöttük: mindkét hivatás az élet egészével foglalkozik, s az 

emberek teljességéért dolgozik, és feltételezhető, hogy a legközelebb állnak a 
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spiritualitáshoz és az ember isteni mivoltához. A pap a lélek és a test integritásáért felelős, 

létrehozva Istent az Eukarisztiában, az orvos a test és elme épségéért felelős, és képes 

„újjáépíteni” az emberek egészségét. Mindkét segítő beavatási folyamaton megy keresztül 

hivatása elsajátítása során, amelynek párhuzamai (közül egyik) a közös szakmai nyelv 

(latin) használata, de talán a legszemléletesebb példa mégis a modern orvossá válás végét 

szimbolizáló orvosi eskü, amely a pappá szentelés szakrális légkörét idézi.” (Zsinkó-Szabó, 

2014. 133). 

Rituális zene 

Gilbert Rouget (1946-1996) etnográfus, múzeumalapító nagy szenvedéllyel gyűjtötte 

össze az 1970-es években még fellelhető rituális énekeket-zenéket, amelyeket egy három 

CD-s gyűjteményben meg is jelentetett A világ hangjai címmel. Benne a világ különböző 

országaiban gyűjtött rituális vokális-hangszeres kincseit mentette meg.  

A rítusének a rítus és dallam találkozásának szülötte, amelynek fajtái: a népszokások 

költészete, regölés, gyógyítás, kisgyermek-altatás, áldás, gonosz elűzése, tanítás, kollektív, 

ünnepi, dallamos vagy recitatív rituális énekek, szövegek, mondókák, rigmusok, népi 

játékok, lakodalmi dramatikus felelgetők, munkadalok, aratóénekek, siratók, búcsúztatók, 

gyászénekek, az egyházi-vallásos énekanyag – gyakran rituális táncok kísértetében 

énekelték. Ezek különböző ünnepek részét képezték: a menyasszonytánc, verbunk, 

halottas tánc, farsangi busójárás, pünkösdi májusfa-tánc formájában, de ilyenek a böjti 

leánytáncok, amelyek a „tavaszi ünnepkor termékenységi rítusainak emlékét őrzik”. Arnold 

van Gennep említett művében három fázisba sorolja az átmeneti rítusokat: elválasztó, 

befogadó illetve átmeneti rítusokként határozza meg azokat (Magyar néprajzi lexikon). 

A néptánc mint rítus 

„A tánc eredete azokhoz az ősi kultúrákhoz nyúlik vissza, amelyekben még minden 

tevékenység rítusként létezett s a rítus tulajdonképpen megelevenített, „eljátszott” 

szimbólum volt” – mondja Ratkó Lujza A néptánc tartalmi elemzése című tanulmányában 

(Ratkó, 2009). A néptánc maga: rítus. Minden mozdulata, fordulata rítus, illetve rítus volt 

egykor. Lépései, ritmusa mind túlmutat az egyszerű lépéseken, mozdulatokon, egy felsőbb 

szintű üzenetet hordoz, szimbólum-értékű. A néptánc eleve rítusnak született, s mint 

minden rítus, közösségi jellegű. Szorosan összefonódik az énekkel és az ének szövegével, 

s mint ilyen: metakommunikáció, jóllehet az idők során rengeteg változáson, 

formálódáson, átértelmezésen ment át. Viszont a sok év és interpretáció ellenére 

magában őriz valami ősit, korait, hagyományosat. Tartalma Ratkó szerint állandó tényező, 

és ezzel egyidőben igaz marad a szomorú tény, hogy „a táncok tartalma és funkciója 

közötti összefüggés a tradicionális kultúrák fokozatos deszakralizálódásával és 

modernizálódásával párhuzamosan egyre jobban elhalványodott: a tánc eredeti szakrális-

rituális funkciója mindinkább a profán mulatság, a szórakoztatás irányába tolódott el (...) – 

s ezzel együtt a mozdulatok szimbolikus értelme, a táncok belső jelentésvilága is egyre 

inkább elhomályosult”(Ratkó, 2009). 
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A rítus pedagógiai, illetve valláspedagógiai szempontjai 

Rítusokkal tele a múltunk, hagyományaink, istentiszteletünk, hétköznapjaink. A modern 

kor embere valójában nem vette át a régiek szokásrendszerét, életkörülményei, 

életformája, céljai, vágyai megváltoztak, ugyanakkor új szokásai, addikciói, krízisei, 

életének új fordulói lettek, egyszóval rítusai kicsrélődtek. Ezek gyakran nincsenek 

kapcsolatban a szakrálissal, az immanenssel, az Istennel. A modern kor embere is 

ünnepel, van családi története, átél betegségeket, gyógyulásokat, veszteséget, gyászt, de 

maguk az események elrítustalanodtak, megszűntek közösségi jelentőségűnek lenni, 

elszivárogtak belőlük a szimbólumok, a jelképes cselekedetek. Státuszváltáson ma is 

átmegyünk, változások miatt érnek feszültségek ma is, de nincs ezekhez megtartó 

közösség és szokásrend. A ma embere többnyire nem tud gyászolni, gyermeket 

egészségesen elengedni, kötődni. Mindent saját bőrén és kárán kell megtanulnia, 

kitapasztalnia. Kríziseivel egyedül van. Viszont mindig is vágyik a biztonságra, a 

támogatásra, a halálfélelem legyőzésére. Ebben segíthetne a Szentírás tanítása, a hitben 

való nevelés. 

Rituálék a vallásórán 

Pedagógiai tevékenységünk egyfajta rituálé.  Nevelési rituáléink, szokásaink 

meghatározzák otthoni vagy iskolai oktató-nevelő munkánkat, a rítusok ott bújkálnak a 

képességfejlesztésben, a napok beosztásában, a sorrendiségben, a feladatok 

algoritmusában. A megszokottság biztonságot jelent felnőttnek és gyereknek egyaránt, és 

ilyenként poizitív hatású védelmet jelent a rohamosan változó környezetünkben. Már a 

tanítási óra, és különösen a vallásóra felépíthető, tudatosan alakítható rítus-szerűen, 

illetve az óra részelemei, feladatai követhetnek egy megszokott, betanított szokásrendet, 

rendszert, amelyben mindenki tudja a szerepét, dolgát, helyét, akár a célokat, elvárásokat 

is, akár a következő lépést. 

A vallásórák elemeinek sorrendisége, algoritmusa is rítus-szerű, megtehetjük, hogy az 

adott osztályközösséggel közösen állítjuk fel a vallásórák idői rendjét, annak elemeit is az 

adott szükségek szerint válogathatjuk az évkezdő vallásórán. Figyelnünk kell a diákok 

érdeklődési körére, a gyerekek szociális hátterére, a közösségen belüli és egyéni 

személyes problémákra, konfliktusokra. A diákok igényeire való érzékenységgel, a 

vallásórai célkitűzések megvalósításának szándékával alakíthatjuk ki az iskolai vallásórák 

viszonylag rögzített rendjét, úgymond liturgiáját. 

Vallásórai rituálék: kisebbeknél gyertyagyújtás – közös éneklés (kilépés az iskolai 

zajokból, belépés a figyelés, a közösség terébe, az óra hangulatába, egymás társaságába) 

– imádság – kapcsolódó játék – beszélgetés – történetmesélés kérdezési lehetőséggel, 

többféle érzékszervi illusztációkkal – beszélgetés (nyitott kérdések, aktualizálás) – 

kapcsolódó játék illetve feladat – búcsú, gyertyaelfújás. 

Alsó tagozaton, de leginkább előkészítő osztályokban ajánlott, hogy a vallástanár 

használja a vizuális és auditív eszköztárat, módszereket, tudva azt, hogy egyik 
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legfontosabb szempont ebben a korban az élményszerűség, a mesei világ megidézése és a 

játék. Noha a bibliai történetek és csodák nem mesék, a vallásórán bevezetésként 

elhelyezkedhetünk a meseszőnyegen vagy mesepárnákon, és gyújthatunk gyertyát, amit 

aztán az óra végén a gyerekek elfújnak. Ez maga máris egy vallásórai rituálé. 

Az énekek helye, az éneklésre szánt idő hosszúsága, hangszerhasználat tanár vagy diákok 

által – ezekben a kérdésekben lehetünk nagyon rugalmasak, miközben magunk előtt 

tartjuk az énekek minőségi követelményét, tehát azok feleljenek meg mind tartalmi, mind 

dallami, mind prozódiai szempontból. 

Az imádság pillanatait már előkészítettük a ráhangolódás és ének által, ezek jelentik a 

kaput, amelyen át megérkezünk a lélek körébe, az áhítatos lelkülethez, amikor őszintén 

fordulhat a gyerekek lelke Isten felé. Az imádság minél kisebb korosztályban váltson át 

kötetlen formára, hogy mélyre mehessen, és ne lényegüljön mondókává. A 8-9 éves 

gyerekek már szívesen mondanak imádságot saját szavaikkal, és amint van bátor 

vállalkozó, egyre könnyeben akadnak követői, akik vállalják őszinte kéréseiket hangos 

szóban az osztályközösség előtt. Fontos, hogy kezdetben vezetgesse a pedagógus az 

együttes imákat, hogy azok közösségi és ne csak személyes jellegűek legyenek, ne csupán 

kérésekből álljanak, de hálaadásból is.  

Játszani mindenki szeret, hacsak érettségének megfelelő szintű játékokat kínálunk a 

különböző korcsoportoknak. Vallásórán operatíveknek kell lennünk, hogy egy rövid, de 

találó játék is beférjen az óra idejébe. A játék, amennyiben lehet, reflektáljon az óra 

üzenetére, vetítse előre, készítse elő azt. Lehetőleg rövid, a csoport létszámának 

megfelelő, építő jellegű, közösségi játék illetve feladvány legyen. Nagyon alkalmasak a 

helyzet- és szerepjátékok, feladatok, csoportépítő és kevés eszközt igénylő feladványok. 

Minden korsztálynak készíthetünk például a saját tudásszintjükhöz mért bibliai kvízeket, 

amelyeket lehet csapatban is, párban is vagy egyénileg játszatni.  

A beszélgetések, a diákok személyes kérdései fontos pillanatai a vallásóráknak. Rá kell 

szoktatni a diákokat arra, hogy kérdezzenek, legyenek motiváltak, érdeklődők. 

Tekintsünk ki a bibliai történet mögül a jelen életre, a gyerekek személyes helyzetére a 

családjukban, iskolában, baráti körben, hogy saját magukra vonatkoztassák az órán 

elhangzó történeteket, témákat. A tanári kérdések legyenek nyitottak, provokatívek, 

igaziak, és a vallástanár hallgassa őszinte érdeklődéssel azt, amit kis tanítványai 

megosztanak magukból. 

A történetmesélés ne egyirányú, ne monológizáló előadás legyen, hanem igyekezzen 

bevonni a lehető legszélesebb körben a gyerekek különböző érzékszerveit – 

illusztrációkkal, eszközökkel, rajzokkal, hangfelvételekkel, kérdezési lehetőséggel 

színessé, érdekessé tett történetmondásokra törekedjen a pedagógus, gyermekkorban 

ugyanis a legfontosabb szempont az élményszerűség illetve személyesség. A történet 

mellé fűzhetők saját élmények, értelmezések, vélemények, kérdések. 
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Minden történetet kövessen újabb beszélgetés, amelynek fontos része az aktualizálás, amit 

közösen végezhetünk a diákokkal. 

A történethez készített sajátos feladat is helyet kaphat az órán, esetleg olyan kérdés, kérés, 

amit otthon kell megvalósítaniuk, és amely nem klasszikus házi feladat. Például kérdések 

feltevése a szülők felé saját gyermekkorukkal kapcsolatban, bibliai növények vagy 

anyagok összegyűjtése az iskolán kívül, egy következő órán való bemutatásra, jelenségek 

megfigyeltetése, stb.  

A vallásórai rituálék köre nem zárt, fantázia szerint bővíthető, gazdagítható, variálható, 

de kisebbeknél, ahol gyertyagyújtással kezdtük az órát, ott a gyertya közös elfújása legyen 

mindig az utolsó jelenet. Legvégül pedig a búcsú: szóban, énekben, áldásban, 

jókívánságban – változatosan. 

Rituálék Kokas Klára zenés foglalkozásain 

Kokas Klára (1929-2010) zenepedagógus, zenepszichológus módszerének újszerűsége, 

gyermekközpontúsága és sikere egyetlen legfontosabb tényezőben gyökerezik: a 

gyerekekkel való kapcsolatában. A zenét megelőzően a lelkiség az az erő, amely csodákat 

művel a gyerekekben. A zenére való érzékenység, receptivitás minden gyerek sajátja, 

Kokas Klára pedig megtalálta a módját annak, hogy a zenei alkotásoknak kifejezési formát, 

befogadó közösséget, társakat, meghittséget, csendet és teret adjon. Így születtek meg a 

zenével való találkozások alkotta mozgásos illetve képzőművészeti alkotások. Kokas 

Klára „a passzív, statikus műélvezet, a reproduktív bevésés helyett olyan módszert talált ki, 

amely a gyermekek életkori sajátosságait felhasználja” (Deszpot, 2012. 7, javítás tőlem). 

A legmagasabbra értékelte gyerek- és felnőtt-tanítványainál az alkotó fantáziát, az 

egyénit, a szokványostól eltérőt, a lélek mélyéről érkező üzenetet, megnyilatkozást. 

Ezekkel az újításaival, nézeteivel Kokas átlépett a pedagógus-központú tanításból a 

gyermek-központú nevelésbe. „Elképzeléseimben kialakítottam, és tanításom hosszú 

éveiben megvalósítottam, hogy a gyerekek ötleteit, megoldásait tanításomba szervesen 

beépítem. Képzeletük sokkal frissebb a felnőttekénél, gazdagabb, termékenyebb. 

Korlátoltság, ostobaság lenne ezeket figyelmen kívül hagyni.” (Kokas, 1998. 20). 

A rítus biztosnágot adó ismétlődéseit tudatosan alkalmazta tanításaiban Kokas, 

felismerve az apró gesztusok és mozdulatsorok helyét és szerepét a gyermeki lélek 

fejlődésének folyamatában. Ennek tudatában alakította foglalkozásainak forgatókönyvét, 

amely sohasem volt merev módszertan, sokkal inkább az ötletek és érzelmek szabadon 

való áramlása jellemezte az óráit. Nem ellentmondás ez, hanem rend, ésszerűség, 

gyakorlat. Egyébként kiismerhetetlenek a történések, eltéved a lélek – mondja Kokas.  „A 

tanítás mesterségéhez tartozik, hogy a gyerekeknek kereteket adjunk bizonyos visszatérő 

formákban, mert szükségük van előre várható, biztonságos kapaszkodókra” (Kokas, 1998. 

29). Nemcsak Kokas igénye volt ez, hanem a gyerekeké is, akik várták a gyertyafényes 

búcsúéneket, a játékos névéneklést, ismert körjátékokat. A gyerekeknek otthonosságot 
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jelentenek ezek, „megnyugosznak a rendünkben, mert fontos nekik az ismerős, hogy ne 

pottyanjanak folyton váratlan helyzetekbe” (Kokas, 1998. 31). A képzelet szülötte a 

kompozíció, a rítus az ütemvonal, amely beláthatóvá szakaszolja az eseményeket, 

pillanatokat, megjósolhatóvá teszi a folytatást, tervet, keretet jelent, rendet teremt a 

lélekben. Ez a külső rend a belső harmóniát közvetíti a mindennapok káoszával szemben. 

Éppen e káosz miatt van szükség a rítusra, az egyformaságba foglalt változatosságra. Mert 

az ugyanazok is mindig másfélék, az ismert játékok is mindig újjá lesznek megvalósulásuk 

pillanatában. 

Ábra: Öröm, bűvös égi szikra (38). 

 

Köszöntés, éneklés, névéneklés 

Kokas zenei alapú foglalkozásai köszöntéssel kezdődnek, általában ismert népdallal, 

amelynek szerves folytatódása a mindenkit sorra vevő névéneklés, és már itt megjeleik a 

zenei fantázia, kreativitás, a bevezető éneklés ugyanakkor otthonosságot sugall, 

megnyugtat, beemel a zene világába. „A köszöntésekhez tartoznak a név-éneklések 

változatai dalba vagy szabadon költött dallamokba rögtönözve. És az üdvözlések, a 

megünneplések, a megemlékezések. Személyhez szólók, a kapcsolatteremtés hangokba 

formált eszközei, a tekintet, az érintés kiegészítői.” (Kokas, 1998. 15). Olykor átköltött 

dalszövegekkel teszi személyessé, testre szabottá a dalokat, máskor új dallamokat 

találnak az éneklés önfeledtségében.  

Énekes körjátékok 

A névéneklés átlendül az énekes körjátékokba, amikor új népdalok megtanulására is 

alkalom nyílik, a helycserét például a „Válassz valakit!” felszólítás előzi meg, és a 

mindenkire figyelés jegyében lassan megtanulják, hogy értékük nem a reprodukáló-

képességük, hanem az egyéni ötleteik, kitalálásaik. Ezek a percek vésik bele a 

gyereklelkekbe a magyar népdal hangzásait, „az improvizált dallamok alkalmat adnak a 

szép pentaton fordulatok megerősítésére, a hangmagasságok kalandozásaira, ritmusos 
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játékosságra, érzelmek kifejezésére, tempóbeli, dinamikai változatok kitalálására” (Kokas, 

1998. 15). 

Zenehallgatás 

A zenébe való belépés előszobája a teljes figyelemmel odaforduló, befogadni kész 

lelkiállapot megkeresése, a résztvevők saját csendjének megtalálása. Igazi zenehallgatás 

csak a csendből indulhat ki Kokas szerint. Ez a mozzanat szabadon választott 

testhelyzetben, akár ülve, akár a földön kényelmesen elterülve történik, de mindig a 

társak zavarása nélkül, teljes szótlanságban. 

A rövid, néhány perces, gondosan kiválasztott zenei darab többszöri meghallgatása 

következik, mintha egy tájat próbálnánk felfedezni, ameddig ismerőssé nem lesz. A zenék 

közös jellemzője a minőség, esztétikai színvonal, változatos tempó. A repertoár pedig 

nagyon színes, gazdag: „zenegyűjteményünk csaknem fele népzene, nem magyar, hanem 

sok-sok más népé. (...) Énekeink mind magyar népdalok, játékdaloktól az ősi balladákig, 

siratókig. Anyanyelvünk fontos részei ezek, dúsgazdag, szépen feltárt, bőven ismertetett 

kincs” (Kokas, 1998. 39). 

Kokas zenegyűjteményei között a kora-reneszánsz és barokk dallamoktól a gregorián 

énekeken át a kortárs zeneszerzők darabjai mind megtalálhatók: Corelli, Bach, Händel, 

Vivaldi, Albinoni, Telemann, Monteverdi, Mozart, Haydn, Beethoven (elsősorban 

kamarazenéje), Schubert, Schumann, Brahms, (Wagner, Liszt, Berlioz kevésbé), Chopin 

(etődjei, prelűdjei, zongoraversenyei), Debussy, Ravel, Dvorak, Smetana, Fauré, Kodály 

(kamarazenéje, csellószonátái), Bartók (Mikrokozmosza), a kortársak közül Kurtág, 

Ligeti, Sári, Mártha, Steve Reich (ld. Kokas, 1998. 40). A felsoroltakon kívül Kokas 

zenegyűjteményének fontos része a különböző kultúrájú népek ősi dallamvilága, amelyek 

a maguk hanszerelésével, szokatlan dallamfordulataival, ritmusvilágával erőteljesen 

inspirálták a gyerekeket. „Az idegen népek zenéjéből kapott kóstolók nemcsak a mozdulatok 

szabadságát ajándékozták. Segítettek gyerekeink nyitottabb kapcsolataihoz személyekkel 

és kultúrákkal, kifejezésmódokkal” (Kokas, 1998. 39). 

„...azt figyelem: ki hogyan közelíti a kadenciát vagy bármiféle lassítást, illetve zenei 

tempóváltozást. Megfigyeléseim szerint ezek a primér zenei figyelem első jelzései. 

Kivételesen szétszórt gyerek az, aki hónapok múltán sem veszi figyelembe a lassuló zárlatot, 

hanem tovább száguldozik” (Kokas, 1998. 36). 

Improvizációs tánc  

Kokas Klára gyermek-foglalkozásain a tánc mindig közösségi cselekedetnek számított, 

még akkor is, ha egy gyerek „szólót” táncolt. Az eddigi mozzanatok bevezető 

inspirációforrások voltak a zene dramatizálásához, amely egyfajta szerepjáték, a gyerekek 

megnevezésében „átváltozó tánc”. 
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Nem mindig született a táncok nyomán történet, Kokas Klára pedig sohasem utasított, 

csupán a gyermeki fantáziát gurította el, és eközben maga is gyakran csodákra talált. 

Gyönyörű elbeszélésekben kerekedtek ki a szótlan mozdulatokban realizálódó 

történetek, az imaginációk, amelyeket a zene üzent, amelyekhez a zene nyitott ajtót. 

A zene befejeződése után volt ideje, alkalma a mesélésnek, amely történeteket Kokas az 

adott kor lehetőségei szerint multimédiás eszközökkel rögzített, így született meg A zene 

felemeli kezeimet (1992) című kötete és a Megfésültem a felhőket (2012) című 

posztumusz-kötete. 

„A mozdulat éppúgy természetes tevékenységünk, mint a hangadás” – mondja Kokas 

(Kokas, 1998. 16). Ezért fontos lenne a mozgáskultúrára annyit adni, mint a verbális 

fejlesztésre, és legalább annyira figyelni erre is, mint a szóbeli kommunikációnkra. „A 

mozdulatok szabadsága segíti a zene mély befogadását. Kölcsönös hatás alakul, szoros, 

mégis mozgékony kapcsolat, amely az ismétlésekkel erősödik. A zenei rezgésvilágban test és 

lélek együttesen válik felfedezővé” (Kokas, 1998. 17). 

Képzettársítás – zenei és képi ábrázolás 

A képi ábrázolás úgy történik egyszerre a zeneivel, hogy alkotás, festés, rajzolás közben a 

gyerekek zenét hallgatnak, ilyenként képzettársításra, többszörös asszociációra kerül sor, 

a zene valamiképpen megjeleik a produkciókon. Ez a mozzanat nem volt állandó 

összetevője a foglalkozásoknak. Alkalmanként kihelyezett téren, tisztáson, tengerparton 

alkottak a gyerekek, gyakran tenyérrel, ujjakkal festettek, firkáltak, vagy éppen gyurmával 

formáztak. Mindig szótlanul, amíg a zene szólt. A kész műről ugyancsak meséltek a 

gyerekek, amely mozzanat újra többszörös interpretációt jelent, asszociálást zenével, 

képzőművészeti alkotással, szóban – de előbb mindig mozgással: „Mozdulat és 

megjelenítés természetesen fakad a gyermekekből, ha szép zenéből kapnak hozzá ihletést. 

(...) A mi óráinkon előbb mindig zenei mozdulatokat improvizáltunk, csak utána adtunk 

eszközöket az ábrázoláshoz” (Kokas, 1998. 45). 

Beszélgetés – kérdések 

Kokas Klára kérdései is figyelmet érdemelnek, sohasem suggallta a választ, és mint 

láncszemet, fűzögette azokat egymás után, az éppen születő történet végére, mindig 

szabadon hagyva, támogatva a gyermeki fantázia száguldását, folyton újabb ajtót nyitott, 

és várta a folytatást. „Látó gyerekeimet a tekintetemmel biztatom. Vak gyerekeknél sokkal 

kevesebb biztatás kell, ők mesélnek hosszan, imádnak hosszan mesélni, az álmaikhoz 

repülnek” (Kokas, 1998. 36). 

Kérdezett és figyelte a gyermeki lelket, a zenét hívta ehhez segítségül, mert tudta, hogy a 

nevelés és gyógyítás gyökerei a zenében találkoznak.   
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Gyertyás búcsúének 

A foglalkozásoknak mindig volt lezárása, kadenciája: az énekelt búcsú gyertyafény 

mellett. Ilyenkor is népdalok hangoztak el, de a résztvevők által kért kedvencek, végül sor 

került a gyertyelfújásra, mintegy fináléra. Rítuselem ez is, túlmutat önmagán, mert az 

újratalálkozást csak remélhetjük, de addig is megmaradunk egymás szeretetében. 

„Gyertyafényes búcsúénekeinket egymás érintő közelében, pihenőben, családi intimitásban 

kapjuk-adjuk” (Kokas, 1992. 54). A lezárás pillanatai megnyugtató, lezáró, ölelő dallamok, 

a lezárás mindig biztatás az új kezdetre, egy új találkozásra. 

A Kokas-program elemei: 

- Köszöntő éneklés, névéneklés 
- Éneklés 
- Szabad játékos mozgások énekre 
- Csend 

- Zenehallgatás 
- Improvizatív mozgások zenére 
- Mozgáskompozíció eljátszása 
- Narráció: mesélés 

- Ábrázolás, képi kifejezés 
- Képbemutatás, mesélés 
- Búcsúéneklés 

(ld. Deszpot, 2017) 

Összegzés 

Rítusaink az évek során, de legfőképpen az utóbbi néhány évtized alatt megváltoztak, 

lecserélődtek. Talán nem értettük meg szerepüket, talán nevelőink nem hangsúlyozták 

eléggé, talán azt hittük, elboldogulunk nélkülük is. Csakhogy bármennyire civilizált, 

kulturált életmódra rendezkedjünk be, a lélek hangját magunkban el nem némíthatjuk, 

nem élhetünk egészen rítusok nélkül! Ugyanúgy, ahogy nem élhetünk teljesen 

érzelemmentes életet, hiszen teljesen hit- és vallásmentes emberi élet nincs, ahogy nincs 

szenvedés, fájdalom, halál nélküli létezés sem.  

A rítus helyét, szerepét, megjelési formáit, fajtáit megvizsgálva, a lélek mélységeibe 

tekintve csakis az alázathoz érkezhetünk meg – a lélek kikutathatatlanságának 

mélységeiig. A neveléshez, gyógyításhoz, szeretéshez szükséges alázatig, a szolágló, 

megértő, segítőkész alázatig, amely nélkül nincs csodalátás, nincs kapcsolat, nincs 

találkozása léleknek a lélekkel. 

„Az alázat az igazság vállalása” (Kokas, 1998. 70). Kokas Klára vállalta. Ő igazán tudta, 

hogy a lelkek ajtóinak nyitogatását nem lehet alázat és az ember tisztelete nélkül végezni, 

csakis tanítványi alázattal, amely arra int: „Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú 

dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál” (Fil. 2, 3). Ez 

emberségünk próbaköve. 
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Absztrakt 

Az iskolafenntartók és az iskolai eredményesség különbségeinek vizsgálata egyre 
népszerűbb kutatási téma. Európában a szektorközi összehasonlításnak nagy lendületet 
adott az első PISA kutatás, amely 2000-ben kimutatta a különböző szektorok közötti 
különbségeket. Ez aztán számos vitát indított el, több kutatás vizsgálta, hogy mi is az oka 
a különbségeknek. Az egyik legelterjedtebb nézet szerint az egyházi iskolák diákjai azért 
teljesítenek jobban, mert már eleve válogatott közegből kerülnek ki. Magasabb státuszú 
diákok járnak az egyházi iskolákba és ennél fogva jobb iskolai eredményeket is 
produkálnak (Füller 2010; Weiß–Preuschoff, 2004; 2006; Weiß 2011; 2012). A 
tanulmányban vizsgáltuk, hogy valóban szegregálnak-e az egyházi iskolák, illetve, hogy a 
PHÉ mely szektorban magasabb középfokon. Tanulmányunkban a 2015-ös OKM adatok 
elemzésével vizsgáljuk ezeket a kérdéseket. Az Országos Kompetenciamérés eredményei 
azonban lehetővé teszik, hogy a különböző fenntartók eredményeit összehasonlítsuk, és 
hogy az egyes diákok fejlődését is nyomon kövessük. Egyfelől vizsgáljuk az iskolák 
társadalmi- és eredményességi homogenitását (RHO), valamint az iskolák társadalmi 
hátterük alapján elvárt teljesítményüktől való eltérésüket és az hozzáadott értéket. 
Eredményeink azt mutatják, hogy egyfelől társadalmilag homogénebbek az egyházi 
iskolák, viszont a szektoron belül az eredmények jobban szóródnak iskolák között, tehát 
az iskolaválasztás jelentősége kisebb. Megállapítottuk, hogy az egyházi szektor 
eredményei főként az alacsonyabb státuszú diákokkal végzett munkában eredményes a 
vizsgált mutatók tekintetében, a magas státuszú diákokkal végzett munkában több 
esetben negatív az iskolák hozzáadott értéke. 

Kulcsszavak: egyházi iskola, eredményesség, Országos kompetenciamérés  
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Abstract 

There is a vast amount of literature on the differences between schools operated by 
bodies belonging to different sectors. There has been an extensive research on the 
differences between church-run and state schools, especially on the variance in 
performance between the two sectors. However, there is much less literature on the 
differences between the schools run by different denominations within the church sector. 
This is partly because national and international databases do not usually make a 
distinction between schools belonging to different denominations. Yet there has been an 
increasing demand in professional discussions and conferences for the distinction to be 
made; therefore, the aim of this study is to describe the transformation of the church 
sector in education from the denominational aspect. Our study gives a cross-section of the 
church sector before and after the expansion by looking at the schools of different 
denominations regarding student performance and social background. Our study deals 
with three research questions. The first focuses is the expansion of the church sector. We 
examine how it affected the system of church-run schools, what denominations became 
newly involved and what happened to the dominance of the major denominations that 
had operated schools before. The second part of our analysis presents the denomination-
specific characteristics of the schools in both years of our survey (2010 and 2015). The 
third part focuses on the schools’ student performance figures both in the absolute and 
relative senses to their social backgrounds. In this part, we treat schools that were already 
run by a denomination in 2010 separately from those that were taken over by the church 
later.  

Keywords: church-run schools, student performance, National Competency Test 
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The study of differences in academic performance and school sectors is an increasingly 

popular research topic nowadays. In the United States, where the research of student 

achievement has a long tradition, it was discovered as early as the 1960s that church 

schools performed better than non-church schools (Coleman 1981). Intersectoral 

comparative research in Europe was given great impetus by the first PISA research, which 

detected intersectoral differences in 2000 (Dronkers – Róbert 2000; Dronkers – Avram 

2009, 2015, Standfest-Köller-Schneepflung 2005, Bacskai 2009, Pusztai-Bacskai 2015). 

The results generated widespread debate, and there were research projects investigating 

the causes. Although intersectoral differences were detected in most countries, there 

were certain countries such as Spain where state schools proved to be more efficient yet 

private schools seem to be better at first glance (Mancebón – Muñiz 2008; Mancebón 

2012). Debates on the performance of schools in the different sectors are often permeated 

with ideological bias and unsupported opinions. It is widely believed that students of 

denominational schools perform better because those schools are selective from the very 

beginning. They admit higher-status students, who are likely to achieve better results at 

school (Füller 2010; Weiß–Preuschoff, 2004; 2006; Weiß 2011; 2012). Others, including 

Dronkers et al., who keep track of their sample students’ social background data, hold the 

view that the advantage of the non-state sector still exists if students from similar 

backgrounds are compared. They attribute success to the characteristics of the sector, 

especially certain aspects of the school climate (Dronkers-Róbert 2000, Corten & 

Dronkers 2006).  However, we are aware that studies relying on PISA performance indices 

cannot identify who exactly schools are operated by. They are only familiar with the PISA 

sector typology also generally used in OECD countries (public, government dependent 

private, independent private) unless researchers collect relevant data themselves as 

Claudia Standfest did in 2000 (Standfest-Köller-Schneepflung 2005). In this way, such 

data analyses can show trends and give guidelines, but, in our opinion, they cannot give 

exact answers.  

Most of such studies treat church-run schools as one unit or even examine them together 

with other non-public schools. There are few studies that give a more detailed analysis of 

the sector and call attention, for example, to denomination-specific differences. One of 

such authors is Jaynes, who carried out the meta-analysis of 41 papers to compare the 

efficiency of Catholic and Protestant schools. He concluded that there were not much 

significant differences except that students from Catholic schools did better in 

standardised tests, whereas students from Protestant schools succeeded in non-

standardised ones.  

There has been a considerable expansion of the church sector in education since 2010. 

Some researchers look upon it as a minor change leaving the core of the education system 

unaffected (Híves 2013, Györgyi 2015), while others speak of a large-scale restructuring 

of the Hungarian education system (Hermann-Varga 2016). Gabriella Pusztai (2014) 

points out that the transformation can be analysed from various aspects including the 

interaction within the multi-sector education system, the latest wave of the expansion of 
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denominational education, the formation of a system or increased attention to 

disadvantaged students. Existing studies make it clear that it is worth treating separately 

the schools that were operated by the church before the expansion and those that were 

taken over by the church during the expansion (Morvai 2017).  

Data and Methods 

We used the results of the National Competency Tests (NCT) of 2010 and 2015 for our 

research. Since 2008 every student in the 6th, 8th and 10th years of their school education 

has had to complete competency test sheets and a background questionnaire revealing 

their socioeconomic status and attitudes towards learning. The assessment is similar to 

PISA in several respects, but it is limited to the assessment of reading comprehension and 

mathematics. Another important difference is that it extends to the entire population. 

Apart from students – like in PISA as well – school heads also complete a questionnaire, 

providing a great deal of background information which facilitates the comparison of 

results with various indices. The questionnaire provides information on students’ social 

backgrounds, various aspects of the school climate, teachers’ working conditions, 

admission procedures etc. We used the database of 8th-year students (14-15 years of age) 

from primary schools at ISCED level 2 at the time of the survey221.  

During the performance analysis, we decided to use a performance variable controlled by 

family background as in Hungary there is a strong correlation between family background 

and academic performance. Therefore, during the regression analysis made in both years, 

we calculated each school’s residual and used it as a performance index. If its value was 

positive, it indicated that the school performed better than what the composition of its 

students suggested; if it was negative, it meant worse performance.  

Essential Characteristics of Denominational Schools 

In her approach to the growth in the number of church-run schools, Pusztai (2014) 

proposes four hypotheses: 1. The process is another wave of denominational educational 

institutions gaining ground in the education system. 2. The growth is the sign of the 

formation of a system as in the past denominational schools used to function separately 

and more or less in isolation. 3. The expansion is due to the growing interaction between 

the sectors. 4. The entire expansion may be due to increased attention to disadvantaged 

regions and social strata. These are the hypotheses that we put to test in our analysis. 

In 2010, most schools were run by municipalities: two thirds of the 104,266 8th-year 

students attended such institutions. Denominational schools had 7688 8th-year students 

in 246 institutions, which accounted for 7.4% of the total student population in the age 

group. In 2015, the vast majority (83%) of students attended state primary schools (the 

name of the school administration centre was KLIK), whereas the share of denominational 

education was 13.6% in 324 institutions. That is to say, both the number of institutions 

                                                 
221There were also 8th-year students at some restructured secondary schools, but they were excluded from our research. 
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and the proportion of church-run education have grown remarkably in recent years.  The 

denominational breakdown of the institutions is given in Table 1. The third column 

contains the proportion of the given denomination in the entire population based on 

census data. Although, obviously, all students in a denominational school do not actually 

belong to that denomination – especially since the changes in 2010 (Pusztai 2004) –, it is 

still worth seeing which denominations take a larger share of running schools than their 

proportion in society. 

Table 1 shows that the proportion of the major denominations that run schools has not 

changed significantly, but the number of their school sites has grown remarkably as a 

result of the expansion. There have been more significant changes concerning the minor 

historical denominations (a sharp rise in the Greek Catholic Church and a small decrease 

in the Lutheran Church). It is small Protestant churches that have been gaining ground 

the most rapidly, especially the Baptist Church, which was not actively involved in 

operating schools until very recently. The Muslim Church is a newcomer, whereas the 

Hungarian Evangelical Fellowship is no longer counted here as it has lost its status as a 

recognised church.  

Table 1 The Proportion of Denominational Schools in 2010 and 2015 

 The proportion of 
schools among all 

denominational schools 
in 2010,  % 

(number of sites) 

The proportion of 
schools among all 

denominational schools 
in 2015,  % 

(number of sites) 

The proportion of the 
denomination in the 
population (2011) % 

 

Roman Catholic 52.4 (129) 51.9 (168) 37.1 
Greek Catholic 1.6 (4) 3.7 (12) 1.8 
Orthodox 0.4 (1) 0.6 (2) 0.1 
Reformed  29.7 (73) 28.4 (92) 11.6 
Lutheran 7.7 (19) 5.2 (17) 2.2 
Baptist 0.4 (1) 5.9 (19) 0.2 
Faith Church 2.4 (6) 2.2 (7) 0.2 
Pentecostal 0 0.9 (3) 0.1 
Adventist 0 0.3 (1) 0.1 
Hungarian Evangelical 
Fellowship222 

3.3 (8) 0 no data 

Ecumenical 1.2 (3) 0 ------------- 
Jewish 0.8 (2) 0 0.1 
Muslim 0 0.6 (2) 0.1 
Krishna conscious 0 0.3 (1) 0.1 

As we can see, seven denominations operate the majority of schools, and a few smaller 

denominations run one-two institutions each. We excluded the only school run by the 

Krishna Conscious community from our further analysis because it is a very small 

institution with only a handful of students, so it does not stand comparison with larger 

schools.   

                                                 
222  Its schools are still functioning, but they are not regarded as church-run schools as the Hungarian Evangelical 
Fellowship does no longer have the status of a church.  
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We also looked at the framework of the operation of denominational schools. As for 

Catholic churches, most schools belong to the local diocese and, in the Roman Catholic 

Church, to monastic orders as well. What has changed owing to the expansion is that 

although the number of schools run by monastic orders has also grown, the rate of the 

growth has been smaller. As a result, the ratio of diocese-run and monastic schools, which 

was 64% - 34% in 2010 has changed to 76% - 21% by 2015. The rest of the schools are 

operated by the Hungarian section of Kolping International. Greek Catholic schools are 

uniformly operated by the diocese. Regarding Protestant churches, owing to their 

structure, we presumed a more fragmented school network. It was the reformed Church 

that reinforced our presumption the best: in 2010 82% of their schools were run by 

congregations and 18% by the church district and in 2015 the corresponding figures were 

80% and 19%. The figures indicate a slight move to a more conscious educational activity 

of the church districts. In the Lutheran Church the 2010 ratio of diocese-run and 

congregation-run schools (58% - 42%) has remained unchanged. The greatest change has 

taken place in the Baptist Church. Whereas in 2010 the only Baptist school was operated 

by a congregation, all the institutions taken over by the Baptist Church in 2015 are 

operated by the Hungarian Baptist Aid.  

By comparing the schools belonging to different denominations, we can detect some 

denomination-specific traits. The data of 2010 are shown in Table 3 of the Appendix, and 

the data of 2015 in Table 4 there. We highlighted the figures that are worthy of attention. 

The data on denominations operating a large number of schools reveal that their average 

figures are fairly even; they are present in several municipalities, have institutions of 

various sizes, and are dispersed all over the country. We treat Roman Catholic and 

Reformed schools separately. In the case of Catholic schools, there is one index, namely 

school size, that differs from the average. The figure shows that Roman Catholic schools 

are larger institutions than denominational schools on average. Most Reformed schools, 

as well as the Reformed population itself, is overrepresented in disadvantaged regions 

(M. Császár 2016), which is also supported by our data: Reformed schools do admit 

students from less favourable family backgrounds. The small denominations show a more 

varied pattern. The schools of the most disadvantaged status are those run by the 

Hungarian Evangelical Fellowship, but their students’ performance in mathematics is still 

better than expected. Faith Church schools usually work under favourable circumstances 

in populous towns. There is a certain duality in the position of Greek Catholic schools: on 

the one hand, they are situated in disadvantaged regions (Northern and North-Eastern 

Hungary), on the other hand, the school climate is distinctly positive.  

Data after the Expansion 

The size of the church sector grew by 130 new denominational schools after 2011, so the 

number of church-run schools almost doubled. The growth was due to the takeover of 

schools that formerly belonged to municipalities rather than to new foundations. The 

change was facilitated and necessitated by the fact that after the democratic transition, 

when schools had been taken over by municipalities, the variance in their quality 
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increased considerably as some local governments could afford a larger expenditure on 

schools than others. For this reason, the educational governance decided on the takeover 

of schools by the state. The state school administration centre, however, was not an 

attractive option to every school. As churches were also offered the opportunity to take 

over some schools, at many places local communities, churches and certain authorities 

opted for having a church-run school. This was how the number of church-run schools 

rocketed. Table 2 shows that the process clearly indicates the church’s more powerful 

presence in small settlements and disadvantaged regions as well as a sharp rise in the 

number of disadvantaged students in the expanded church sector. At the same time, the 

performance of schools has worsened both in the absolute and relative sense to the 

expected standard. 

Table 2 Comparison of the indices of the “old” church sector (schools already run by the church in 2010) and those of the 
“new” one (newly founded denominational schools or schools taken over by the church after 2010) based on 2015 NCT data 

 old new 

Type of settlement 2.1 1.7 

Region 4.3 5.1 

Size of school based on the size of the 

8th year 
2.0 2.0 

Student composition index of the 

school site 
2.3 -1.8 

Index of students with learning 

difficulties at the school site 
.9 .4 

Discipline index of the school site 2.6 2.3 

Motivation index of the school site 1.7 .3 

Average competency score of 

students at the school site - 

mathematics 

1638.2 1560.0 

Average competency score of 

students at the school site – reading 

comprehension 

1597.4 1517.5 

Deviation from expected standards - 

mathematics 
20.9 -10.0 

Deviation from expected standards – 

reading comprehension 
28.9 4.4 

sample size 165 130 

The interpretation of the indices of our 2015 survey, which are shown in more detail in 

Table 4, requires awareness of the changes the sector has gone through. Again, the schools 

belonging to smaller denominations show a more colourful picture. The takeover of 

schools by Baptists, Adventists, Pentecostals and Muslims clearly shows that these 

denominations have turned to disadvantaged schools in disadvantaged regions, and, 

moreover, to those people who live in extreme poverty. As for performance, in Pentecostal 

and Muslim schools the discipline index is higher than the denominational school average, 

and in Pentecostal schools children are also better motivated, whereas in the only 

Adventist school the performance index in mathematics is outstanding.  
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As for major denominations, extreme figures are still untypical among them. However, by 

comparing fresh data to those from 2010, we can see that their social composition indices, 

which were considered relatively low in 2010, have moved to the middle of the spectrum. 

The denominations that were affected by major changes were examined further to 

establish the differences in the 2015 data between the schools that had already been run 

by them in 2010 and those that were taken over later or were newly founded. 

Summary 

The aim of our descriptive study was to present, relying on some hypotheses and the 

literature, how the structure of church-run schools changed in Hungary, one of the 

countries in the Central European region, as a result of a large wave of expansion. The 

transformation of a sector of education always poses further questions. What we have 

found is that the church sector has become open towards geographically as well as socially 

disadvantaged groups and settlements. At the same time, however, the performance of 

the schools that have recently been taken over by a denomination is still behind that of 

old church-run institutions. We have broken down our analysis into denominations and 

found that although the sector has not been completely transformed – since before 2011 

schools were and now they still are mainly operated by the major historical churches –, 

some smaller protestant denominations have also taken over a number of schools mainly 

attended by children living in extreme poverty. 
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Appendix 

Table 3/A  
Data on church-run schools from the 2010 NCT by denomination (the number of institutions in brackets) 

  
Roman 
Catholic 

(129) 

Greek 
Catholic 

(4) 

Orthodox 
(1) 

Reformed 
(73) 

Lutheran 
(19) 

Baptist 
(1) 

Type of settlement223 2.5 2.5 1.0 2.1 2.5 1.0 
Region 224 3.3 5.8 3.0 4.2 3.7 4.0 
Size of school based on the size of the 8th year225 2.1 1.8 1.0 1.8 2.1 1.0 
Student composition index of the school site226 3.2 1.2  1.7 3.1 5.4 
Index of students with learning difficulties at the 
school site227 

.9 1.4 .4 .8 1.0 -.5 

Discipline index of the school site228 2.4 3.8 -2.0 3.1 .7 1.0 
Motivation index of the school site229 1.7 3.5 .0 1.9 .7 3.0 
Average competency score of students at the 
school site - mathematics230 

1646.0 1557.2 1758.9 1613.2 1646.7 1778.1 

Average competency score of students at the 
school site – reading comprehension231 

1627.4 1588.2 1591.5 1579.2 1637.8 1695.5 

Deviation from expected standards - mathematics 25.9 -3.5  -1.9 22.4 133.2 
Deviation from expected standards – reading 
comprehension 

36.7 59.7  1.2 44.0 79.3 

 
Table 3/B 
Data on church-run schools from the 2010 NCT by denomination (the number of institutions in brackets) 

 
Faith Church 

(6) 
Jewish (2) Evangelical (3) 

Hungarian 
Evangelical 

Fellowship (8) 
Type of settlement232 3.3 4.0 2,7 2,0 
Region 233 3.5 .0 2,7 4,5 
Size of school based on the size of the 8th year234 2.2 1.5 1,0 1,0 
Student composition index of the school site235 2.0 2.5 2,0 -9,6 
Index of students with learning difficulties at the 
school site236 

1.3 -2.3 ,1 -2,0 

Discipline index of the school site237 3.2 .0 4,0 ,8 
Motivation index of the school site238 1.7 4.0 2,3 -2,0 
Average competency score of students at the 
school site - mathematics239 

1682.1 1450.6 1679,8 1543,4 

Average competency score of students at the 
school site – reading comprehension240 

1680.0 1477.1 1689,9 1460,4 

Deviation from expected standards - 
mathematics 

64.5 -160.5 61,8 77,8 

Deviation from expected standards – reading 
comprehension 

99.8 -82.7 109,3 18,7 

 

                                                 
223 A higher value indicates a larger settlement. 
224 A higher value indicates a more disadvantaged region. 
225 A higher value indicates a larger school. 
226 A higher value indicates a more favourable family background. 
227 A higher value indicates a lower proportion of students with learning difficulties.  
228 A higher value indicates more favourable discipline indices. 
229 A higher value indicates more favourable motivation indices. 
230 A higher value indicates better achievement. 
231 A higher value indicates better achievement. 
232 A higher value indicates a larger settlement. 
233 A higher value indicates a more disadvantaged region. 
234 A higher value indicates a larger school. 
235 A higher value indicates a more favourable family background. 
236 A higher value indicates a lower proportion of students with learning difficulties.  
237 A higher value indicates more favourable discipline indices. 
238 A higher value indicates more favourable motivation indices. 
239 A higher value indicates better achievement. 
240 A higher value indicates better achievement. 
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Table 4/A 
Data on church-run schools from the 2015 NCT by denomination (the number of institutions in brackets) 

  
Roman 
Catholic 

(129) 

Greek 
Catholic 

(4) 

Orthodox 
(1) 

Reformed 
(73) 

Lutheran 
(19) 

Baptist 
(1) 

Type of settlement241 1.95 2.17 1.50 1.86 2.29 1.47 
Region 242 4.55 5.75 3.00 4.71 5.00 4.84 
Size of school based on the size of the 8th year243 2.02 2.25 1.00 2.03 2.35 2.11 
Student composition index of the school site244 .9 -2.7 .5 1.2 3.7 -5.3 
Index of students with learning difficulties at the 
school site245 

.7 .5 .3 .8 .8 .1 

Discipline index of the school site246 2.6 3.1 3.0 2.8 2.8 -.5 
Motivation index of the school site247 1.3 .9 1.0 1.6 1.8 -2.7 
Average competency score of students at the 
school site - mathematics248 

1606.5 1575.4 1685.1 1622.4 1656.4 1490.5 

Average competency score of students at the 
school site – reading comprehension249 

1565.2 1534.3 1654.4 1578.9 1605.9 1469.2 

Deviation from expected standards - mathematics 2.5 11.8 87.4 16.9 37.9 -40.0 
Deviation from expected standards – reading 
comprehension 

11.6 26.8 110.4 26.3 34.7 .61 

 
Table 4/B 
Data on church-run schools from the 2015 NCT by denomination (the number of institutions in brackets) 

 Faith Church 
(7) 

Pentecostal 
(3) 

Adventist (1) Muslim (2) 

Type of settlement250 2.43 2.00 1.00 2.50 
Region 251 5.57 3.00 6.00 5.00 
Size of school based on the size of the 8th year252 1.71 1.00 2.00 1.00 
Student composition index of the school site253 -.7 1.0 -4.5 -5.7 
Index of students with learning difficulties at the 
school site254 

1.1 -.7 1.6 -2.6 

Discipline index of the school site255 .3 4.7 2.0 4.5 
Motivation index of the school site256 -.5 2.7 -3.0 -1.5 
Average competency score of students at the 
school site - mathematics257 

1617.1 1583.1 1603.5 1496.0 

Average competency score of students at the 
school site – reading comprehension258 

1576.1 1554.5 1456.8 1435.5 

Deviation from expected standards - 
mathematics 

33.4 -20.0 63.7 -29.8 

Deviation from expected standards – reading 
comprehension 

47.8 4.5 -22.1 -27.7 

  

                                                 
241 A higher value indicates a larger settlement. 
242 A higher value indicates a more disadvantaged region. 
243 A higher value indicates a larger school. 
244 A higher value indicates a more favourable family background. 
245 A higher value indicates a lower proportion of students with learning difficulties.  
246 A higher value indicates more favourable discipline indices. 
247 A higher value indicates more favourable motivation indices. 
248 A higher value indicates better achievement. 
249 A higher value indicates better achievement. 
250 A higher value indicates a larger settlement. 
251 A higher value indicates a more disadvantaged region. 
252 A higher value indicates a larger school. 
253 A higher value indicates a more favourable family background. 
254 A higher value indicates a lower proportion of students with learning difficulties.  
255 A higher value indicates more favourable discipline indices. 
256 A higher value indicates more favourable motivation indices. 
257 A higher value indicates better achievement. 
258 A higher value indicates better achievement. 
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Table 5/A 
Comparison between the old church sector (schools run by denominations in 2010) and the new church sector (newly 

founded or taken over by a denomination after 2010) by denomination (the number of institutions in brackets)259 

  Region 
Type of 

settlement 
Size of 
school 

Student 
compositio
n index of 
the school 

site 

Index of 
students with 

learning 
difficulties at 

the school 
site 

Motivation 
index of the 

school 
site260 

Discipline 
index of the 
school site 

Roman 
Catholic 

old (106) 4.1 2.2 2.1 2.9 1.0 1.8 2.6 
new (62) 5.4 1.6 1.9 -2.1 .4 .5 2.5 

Greek 
Catholic 

old (4) 5.8 2.5 2.3 1.3 1.6 2.5 3.5 
new (8) 5.8 2.0 2.3 -4.2 .0 .1 2.9 

Reformed 
old (58) 4.8 1.9 2.0 1.4 .8 1.6 2.6 

new (34) 4.6 1.7 2.0 .8 .8 1.6 3.2 

Lutheran 
old (12) 4.3 2.3 2.2 3.9 .8 1.9 3.1 
new (5) 6.6 2.2 2.8 3.1 1.0 1.6 2.0 

Baptist 
old (1) 4.0 1.0 1.0 -10.6 -2.4 -3.0 .0 

new (18) 4.9 1.5 2.2 -5.0 .2 -2.7 -.5 

 
Table 5/B 
Comparison between the old church sector (schools run by denominations in 2010) and the new church sector (newly 

founded or taken over by a denomination after 2010) by denomination (the number of institutions in brackets)261 

  

Average 
competency score 
of students at the 

school site - 
mathematics 

Average 
competency 

score of students 
at the school site 

– reading 
comprehension 

Deviation from 
expected 

standards - 
mathematics 

Deviation from 
expected standards-

reading 
comprehension 

Roman 
Catholic 

old (106) 1638.9 1600.6 13.1 21.2 
new (62) 1552.4 1506.1 -13.5 -2.8 

Greek 
Catholic 

old (4) 1617.0 1566.7 12.5 3.8 
new (8) 1554.6 1518.1 11.6 35.5 

Reformed 
old (58) 1635.6 1592.5 27.4 37.1 
new (34) 1599.3 1555.1 -1.0 8.2 

Lutheran 
old (12) 1670.2 1614.0 59.1 47.7 
new (5) 1623.3 1586.4 -4.5 8.7 

Baptist 
old (1) 1385.4 1333.9 -83.0 -65.1 
new (18) 1496.4 1476.7 -37.6 4.3 

  

                                                 
259 For the explanation of the values, see Table 3 above. 
 
261 For the explanation of the values, see Table 3 above. 
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Absztrakt 

A 2016-es adatok szerint közel 1000 egyházi fenntartású köznevelési intézmény működik 
jelenleg Magyarországon, így a felekezeti oktatásügy napjainkban újra igen aktuális 
kérdéssé vált. Az expanzió számos okra vezethető vissza, melynek kiindulópontja a 
lelkiismereti és vallásszabadságról rendelkező 1990-es törvény. Ennek 
eredményeképpen a rendszerváltás óta az egyházak iskolafenntartó is lettek, ami új 
kihívásokat jelent, illetve folyamatosan új elvárásokat is támaszt velük szemben. A 
felekezeti iskoláknak közfinanszírozású intézményként egyeztetni kell saját 
oktatási/nevelési küldetésüket az állam és az iskolaválasztók elvárásaival. Az 
iskolaválasztás determinánsait számos kutató vizsgálta nemzetközi és hazai szinten is 
(Bell 2009, Bosetti 2004 Dronkers 1995, Kertesi 2005, Solymosi 2013). Feltételezhetjük, 
hogy az iskola a társadalmi mobilitás eszközeként a szülők szemében gyermekük 
boldogulásának lehetőségét villantja fel. A polgári fejlődés kezdetétől egyre 
erőteljesebben jelentkezik a szülők részéről az az igény, hogy az iskolai oktatáson 
keresztül gyermekeik legalább olyan, vagy még kedvezőbb társadalmi helyzetbe 
kerüljenek (Liskó –Andorka 1999), másrészt az az elvárás, hogy az iskolai kultúra erősítse 
meg a család által képviselt értékeket és normákat, vagy legalább ne helyezkedjen 
szembe) azokkal (Pusztai 2004). Az iskolaválasztás determinánsai országonként és 
koronként változóak lehetnek, mégis vannak viszonylag állandónak tekinthető faktorok. 
Ilyenek lehetnek a lakókörnyezet, a szülők társadalmi státusa, iskolai végzettsége, 
vallásossága, kulturális tőkéje, bizalma az iskolában, mint a társadalmi mobilitás 
eszközében, jövőképe, illetve tájékozottságuk az iskolaválasztási lehetőségekről. 
Meghatározó determináns lehet továbbá a család összetétele és 
koherenciája.  Feltételezhetjük, hogy a felekezeti-, az állami-, alapítványi iskolákat 
választó iskola-felhasználók motivációi eltérők lehetnek. Jelen tanulmány egy 
megyeszékhely négy különböző felekezet által fenntartott általános iskoláit választó 
szülők iskolaválasztási motivációt vizsgálja meg a 2011-es népszámlálás, az Országos 
Kompetenciamérés 2015, valamit egy 478 főt megvizsgáló adatbázisra támaszkodva. Az 
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eredmények arra engednek következtetni, hogy a szülők társadalmi háttérváltozói, 
vallási, felekezeti elköteleződése az iskolaválasztás folyamatában is reprezentálódik. 

Kulcsszavak: felekezeti iskolák, iskolaválasztás, értékrend 

Abstract 

According to the data of 2016 nearly 1000 public educational institutions maintained by 
the church operate in Hungary today therefore the denominational public education has 
become a current question again recently. The expansion can be traced back to several 
reasons, the starting point of which is the law of 1990 taking action on freedom of 
conscience and religion. As a result of this since the change of the regime, the churches 
have become school maintainers, which signifies new challenges and continuously 
supports new expectations opposite them.  As public-funded institutions the 
denominational schools have to consult their own educational mission with the state’s 
and school selectors’ expectations.  A number of researchers have examined the 
determinants of school choice on both international and national levels (Bell 2009, Bosetti 
2004 Dronkers 1995, Kertesi 2005, Solymosi 2013). We may presuppose that the school 
- as the device of social mobility - shows the opportunity of the child's prosperity in the 
parents' eye. Since the beginning of civil development the parents’ claim has appeared 
more and more powerfully to let their children get into at least a similar or more 
favourable social condition through school education (Liskó- Andorka 1999), on the other 
hand there is an expectation towards school culture to confirm the values represented by 
the family and norms or at least not to oppose them (Pusztai 2004). The determinants of 
school choice may vary by countries and ages, but there are factors which can be 
considered relatively constant. These factors may be the surroundings, the parents’ social 
status and educational level, thier piety, cultural capital, and confidence in the school as 
the device of social mobility, their vision and awareness of school choice opportunities. 
Furthermore, the content and coherence of the family can also be a determining 
determinant. We may presuppose that the motivations of school selectors choosing 
denominational-, state-, or voluntary schools may be different.  Based on the census of 
2011, the National Competence Measurements of 2015 and the database examining 478 
people, the present study examines the school selecting motivations of the parents 
choosing one of the primary schools maintaned by four different denominations. The 
results show that the parents’ social background variables and their religious and 
denominational commitment are represented in the process of school choice. 

Keywords: denominational schools, school choice, values 
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Bevezetés 

Magyarországon az egyházak oktatásban betöltött szerepe egészen az államalapításig 

datálható vissza (Mészáros 2000). Szerepük és jelentőségük korszakonként változott, de 

a legjelentősebb változást az 1948-as államosítás hozta, hiszen 1989-ig összesen nyolc 

középiskolát működtethettetek törvényes keretek között az egyház (Pusztai 2004). Az 

1990. évi IV. törvény, ami a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról 

szól, új lehetőségeket nyitott meg az egyházak számára. Sokan nagy elvárásokat 

támasztottak az újfenntartóval kapcsolatban, mások látták az új helyzet komplikáltságát 

is. Annyi bizonyos, hogy a társadalom nagy várakozással fordult az egyház, mint 

iskolafenntartó irányába (Pusztai 2004). A szabad iskolaválasztás mellett érvelők szerint 

e folyamat következményeként kialakuló, az iskolák működéséhez kapcsolódó 

autonómia, innováció és felelősségre vonhatóság az oktatási intézmények hatékonyabb 

működéséhez fog hozzájárulni (Lavy 2010 Bereds és Zottola 2009). Számos kutató 

azonban a szabad iskolaválasztás negatív következményeire hívja fel a figyelmet (Kertesi-

Kézdi 2014, Erőss-Berényi-Berkovits 2008). Az iskolaválasztásnak számos aspektusa 

lehet, többek között politikai, gazdasági, jogi, teológiai, társadalmi szempontok, amelyek 

mindegyike más-más szemszögből közelíti meg az iskolaválasztás kérdését. A 

pluralizálódott oktatási rendszer számos olyan előre nem látható új helyzetet és 

nehézséget hozott, amire talán sem az egyházak, sem az állam nem tudott felkészüli. Mára 

nemcsak a fővárosban, a megyeszékhelyeken, de a kisebb városokban, esetleg falvakban 

is gyakran előfordul, hogy több egyház is tart fenn alapfokú oktatási intézményt. 

Jelen tanulmány első részében egy megyeszékhely négy különböző egyház által 

fenntartott általános iskoláját jellemezzük az OKM 2015-ös adatok és a 2011-es 

népszámlálási adatok alapján. A következő részben a tanulókat, majd a szülőket 

jellemezzük ugyanezen adatbázisok felhasználásával, valamint egy kérdőíves kutatás 

adatainak tükrében. A nagyvárosi felekezeti iskolákat választó szülőket a következő 

társadalmi háttérváltozók mentén vizsgáltuk meg: legmagasabb iskolai végzettség, 

munkaerő-piaci helyzet, felekezeti hovatartozás, vallásosság és családszerkezet. Majd 

összehasonlítottuk a négy egyház által fenntartott iskolákat választó szülők iskolával 

kapcsolatos elvárásait (oktatási és nevelési feltételek, nevelési célok és elvek, vallásos 

nevelés), iskolaválasztási preferenciáit, iskolaválasztási körülményeit.  

Az iskolaválasztással kapcsolatos elvárások a szekularizálódó Európában folyamatos 

változáson mennek keresztül. A templomba járó, imádkozó és magukat egyháziasan 

vallásosnak nevező hívek száma folyamatosan csökken, mégis, párhuzamosan az egyházi 

iskolákkal szembeni nyitottság és érdeklődés nő. Ugyanakkor meg kell itt jegyeznünk, 

hogy ez ország, vallás és iskolatípus függvénye is. 

Kutatási kérdések és adatok 

Számos hazai és nemzetközi kutatás született arra vonatkozóan, hogy milyen tényezők 

mentén dőlhet el az, hogy a szülők milyen típusú iskolát választanak gyermekük számára. 
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Rendelkezünk már felekezeti és nem felekezeti iskolaválasztási motivációkat 

összehasonlító vizsgálati adatokkal, arra vonatkozóan is vannak már kutatások, hogy egy 

felekezet által fenntartott, különböző helyeken működő iskolákat választó szülők milyen 

szempontok alapján választanak oktatási intézményt gyermekük számára. Jelen vizsgálat 

egyedisége éppen abban nyilvánul meg, hogy egy nagyváros négy különböző egyház által 

fenntartott iskoláihoz kapcsolódó szülőket, azok iskolaválasztási motivációit vizsgálta 

meg. 

Jelen elemzés alapját a „Egyházi iskolát választó szülők motivációi” című adatbázis képezi. 

Az adatfelvételre 2016. május-június hónapokban került sor a római katolikus, 

görögkatolikus, református és evangélikus fenntartású általános iskolákba járó I., III. és 

VI. évfolyamos diákok szülei körében. Teljes körű adatfelvételre törekedtünk, összesen 

478 kérdőívet kaptunk vissza, ami nagyjából a teljes populáció több mint egyharmadát 

jelenti, vagyis a vártnál nagyobb válaszadói aktivitást értünk el. Ennek alapján lényegében 

megfogalmazható az az állítás, hogy az adatbázis évfolyamonként és felekezetenként 

reprezentálja a megyeszékhely egyházi fenntartású általános iskolás gyerekek szüleit. A 

kérdőív kitöltése önkéntes és anonim volt.  

Az iskolák általános bemutatásához és az iskolaválasztó szülők jellemzéséhez a 2016. 

május-június hónapokban felvett kérdőív adatain túl az OKM 2015.évi adatbázisát 

használtam fel a 2011-es népszámlálási adatok mellett. Kereszttábla elemzéseket és 

variancia analízist végeztünk az iskolák általános bemutatásához, a tanulók és a szülők 

jellemzéséhez. Az iskolaválasztási motivációk vizsgálatához az adatok redukálása 

érdekében az iskolaválasztási szempontokra vonatkozó változókat faktorelemzésének 

vetettük alá.  

Az iskolák általános bemutatása 

A megyeszékhelyen a lakosság 16,4%-a reformátusnak, 20,1%-a római katolikusnak, 

10,6%-a görögkatolikusnak és 7%-a evangélikusnak vallotta magát. 263  Mind a négy 

egyház saját általános iskolát tart fenn, amelyből három belterületen, a városközponti 

részén található, egy pedig szintén belterületen, de a település szélén, egy lakótelep 

közepén. A másik három régióbeli megyeszékhely egyházi iskoláihoz viszonyítva ez a kép 

nagyon hasonló, ott az iskolák 68%-a helyezkedik el belterületen a megyeszékhely 

központi részén. Mind a négy egyház saját épültet tart fenn oktatás céljából, amelyek közül 

az evangélikus iskoláé a legrégebbi, 1898-ban épült, míg a görögkatolikus iskoláé a 

legújabb, 2012-ben épült. Összehasonlításképpen közöljük, hogy a három megyeszékhely 

összesen huszonkét egyházi fenntartású iskolájából összesen kettő épült 1900 előtt és 

három 2000 után. Az épületek állagát tekintve a római katolikus és a református egyház 

által fenntartott iskolák jó állapotban vannak. Az evangélikus iskola közepes állagú, míg a 

görögkatolikus iskola épülete infrastrukturális szempontból kiváló. 264  Körülbelül 

ugyanez az arány tapasztalható a három megyeszékhely oktatási intézményeinek állapota 
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264 Az Országos Kompetenciamérés 2015 adatai alapján az intézményvezető megítélése szerint. 
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tekintetében is. A legtöbb tanteremmel a római katolikus egyház által fenntartott iskola 

rendelkezik, huszonkét darabbal és a református iskola a legkevesebbel, tizenhat 

darabbal, de mind a négy egyház által fenntartott iskola több mint 15 tanteremmel 

rendelkezik.  

Tanulói összetétel 

A megyeszékhely egyházi alapfokú intézményeiben tanuló diákok száma nyolcosztályos 

általános iskolai képzésben a görögkatolikus iskolában a legmagasabb (455 fő) és a római 

katolikus iskolában a legalacsonyabb (288 fő), de ott nyolcosztályos gimnáziumi osztály 

van, amit ehhez a létszámhoz hozzá kell kalkulálni. A más településről bejáró diákok 

aránya az evangélikus iskolában a legmagasabb (35%), ami nem meglepő, hiszen az 

oktatási intézmény közelében van több helyközi buszjáratok megállója. A római katolikus 

iskolában a legalacsonyabb azoknak a diákoknak az aránya, akik más településről járnak 

be. Ennek hátterében egyrészt az állhat, hogy a városközponttól, ahol megállnak a 

helyközi járatok, viszonylag messze található ez az intézmény, másrészt a városban élő 

római katolikus hívek száma magas és ők töltik fel legnagyobb arányban ezt az 

intézményt. Az átlag fölötti anyagi színvonalon élő tanulók aránya az evangélikus 

iskolában a legmagasabb az OKM 2015 adatok alapján, miközben a nevelési segélyben 

vagy szociális támogatásban is az itt tanuló diákok részesülnek a legnagyobb arányban 

(30%), s itt a legmagasabb a roma tanulók aránya (10%) és a tanulási nehézséggel küzdő 

diákok aránya is (11%). Az SNI kategóriába tartozó diákok azonban a négy közül 

legnagyobb arányban a római katolikus iskolában tanulnak (3%). A rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyerekek aránya viszont a református 

iskolában a legmagasabb (51%). Az OKM adatai szerint a görögkatolikus és a református 

iskolákban értékelték legmotiváltabbaknak a tanulókat az intézményvezetők, s az 

evangélikus iskolában a legkevésbé. A tudásra, mint értékre a református iskolában 

tekintenek a tanulók a legmagasabb arányban, ugyanakkor a tanulókkal kapcsolatos 

fegyelmezési problémák is leginkább a református iskolában jelentkeznek. 

A szülők társadalmi hátterének elemzése 

Az iskolára jellemző szülői társadalmi háttér meghatározására a többi kutatáshoz 

hasonlóan (Bacskai 2015) az anyai és apai iskolázottsági arányok mutatóit alkalmaztuk.  
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Ábra 1. Édesanya legmagasabb iskolai végzettsége (N=474) 

 
Forrás: „Egyházi iskolát választó szülők motivációi” című adatbázis 

A református iskolában a legmagasabb az egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezők 

édesanyák aránya (70,3%). Az evangélikus iskolában a felsőfokú végzettséggel 

rendelkező édesanyák aránya a legalacsonyabb (16,2%), az édesanyáinak 8,8%-az 

általános iskolai végzettségű és 32,4%-uk szakmunkás vagy szakiskolai végzettségű. Így 

jelentősen eltér a másik három iskola kompozíciójától. A megyeszékhely átlaghoz (25%) 

képest kiemelkedően magas a felsőfokú végzettségűek aránya az egyházi fenntartású 

oktatási intézményekben. Leginkább az evangélikus iskola mintázata hasonlít a 

megyeszékhelyes átlaghoz, ott viszont alacsonyabb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

aránya (16,2%). 

Ábra 2. Édesapa legmagasabb iskolai végzettsége (N=467) 

 
Forrás: „Egyházi iskolát választó szülők motivációi” című adatbázis 

A református általános iskolába járó diákok édesapjának 54,7%-a felsőfokú végzettségű, 

ami a legmagasabb arány a másik három történelmi egyház iskoláihoz viszonyítva. Az 

evangélikus iskolát választó szülők összetétele az édesapák esetén is nagyon eltér a másik 

három iskola mintázatától Itt az iskolaválasztó édesapák összesen 14,9%-a rendelkezik 
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diplomával, ugyanakkor 46,3%-uk szakmunkás végzettséggel rendelkezik, s ez a helyzet 

reprezentálja leginkább a megyeszékhely lakosságát a legmagasabb iskolai végzettség 

tekintetében. 

Ábra 3. Édesanya munkaerő-piaci helyzete (N=471) 

Forrás: „Egyházi iskolát választó szülők motivációi” című adatbázis 

Az édesanya munkaerő-piaci helyzetét tekintve a református iskolába járó diákok 

édesanyjának 85,9%-a munkaviszonyban áll. A két katolikus iskola ebben a tekintetben 

hasonló képet mutat a református iskolával. Ezekben az intézményekben az arány nagyon 

eltér a megyeszékhelyi átlagtól (66,7%). A munkaviszonyban levők legalacsonyabb 

aránya az evangélikus iskola esetén 50% volt, és a GYES-en, GYED-en lévők tekintetében 

is az evangélikus iskola esetén kaptuk a legmagasabb értéket (23,5%).  

Ábra 4. Édesapa munkaerő piaci helyzete (N=463) 

 
Forrás: „Egyházi iskolát választó szülők motivációi” című adatbázis 

Az édesapa munkaerő-piaci helyzetét tekintve ismét az evangélikus iskola mutat a 

legváltozatosabb képet. Ez a kép sokkal homogénebb a négy egyházi iskolára 

vonatkoztatva. Mind a négy intézményben 70-80% között van a munkaviszonyban állók 

aránya. A római katolikus iskolában a legmagasabb a vállalkozói tevékenységet folytatók 



HERJ Hungarian Educational Research Journal, Vol 7 (2017), Supplement 2 

227 

aránya. Érdekes tény, hogy az édesapák munkaerő-piaci helyzetét tekintve a négy egyház 

által fenntartott iskolahasonló képet mutat. 

Ábra 5. Hány 18 év alatti gyermeket nevelnek Önök? (N=473) 

 
Forrás: „Egyházi iskolát választó szülők motivációi” című adatbázis 

Ami a családok méretét illeti, a kétgyermekes családmodell a legnépszerűbb mind a négy 

egyház által fenntartott iskolában, azonban a háromgyerekes családok az evangélikus 

iskolában fordulnak elő legmagasabb arányban. Négygyermekes családok a 

görögkatolikus iskolát választó szülők között tapasztalhatók a legnagyobb arányban, itt 

hat- és nyolc gyermeket nevelő szülők is jelen vannak. Az átlagos gyermekszám az 

evangélikus egyház iskolájában a legnagyobb. 

A szülők felekezete és vallásossága 

Az édesanya felekezeti hovatartozását illetően legalább három oldalról vizsgálhatjuk meg 

ezeket az eredményeket. Egyrészt érdekes kérdés, hogy egy iskolában milyen arányban 

vannak a fenntartó felekezethez tartozók. További érdekes szempont lehet, hogy van-e 

olyan tendencia, hogy a protestáns iskolákban a protestáns tanításokat követő református 

és az evangélikus egyház követői adják a gyermekeiket, míg a két katolikus iskolába 

dominánsan a két katolikus egyház (római és görögkatolikus) híveinek gyermekei járnak. 

A harmadik szempont is érdekes eredményeket hozhat: az eredményeket a szerint vetjük 

össze, hogy melyik felekezethez tartozik a legtöbb szülő az egyházi iskolát választó szülők 

körében, illetve, hogy ez megfelel-e az egyházak helyi jelenlétének a 2011-ben mért 

népszámlálási arányok alapján.  
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Ábra 6. Édesanya felekezeti hovatartozása (N=473) 

 
Forrás: „Egyházi iskolát választó szülők motivációi” című adatbázis 

Az evangélikus iskolában fordulnak elő a legalacsonyabb arányban a saját egyházuk 

szerinti iskolaválasztók (30,9%), míg ez az arány a római katolikus egyház által 

fenntartott iskolában a legmagasabb (52,9%). Ez egybevág az ezredfordulós kutatásban 

tapasztaltakkal (Pusztai 2004). A második kérdésre válaszolva azt láthatjuk, hogy az 

evangélikus iskolában a katolikus jelenlét a domináns (55,9%), míg a református 

egyházban a protestánsok aránya (59,2%) kiemelkedően magas a katolikusokhoz 

(38,8%) képest. A görögkatolikus iskolában 47,3%, míg a református iskolában ez 46,6%. 

A két katolikus fenntartású iskolában egyértelmű katolikus többség tapasztalható. A 

római katolikus fenntartású iskolában ez az arány 71,1%, míg a görögkatolikus iskolában 

84,9%. Arra a kérdésre a válaszolva, hogy a helyi felekezeti arányokat hűen reprezetálja-

e négy iskola szülőtársadalma, a 2011-es népszámlálás vallási és felekezeti adatait kellett 

figyelembe vennünk, amikor a helyi lakosok 10,6%-a vallotta magát görögkatolikusnak, 

20,1%-a római katolikusnak, 16,4%-a reformátusnak és 7%-az evangélikusnak. Az 

iskolaválasztók tekintetében a római katolikus vallású hívek vannak jelen a legnagyobb 

arányban a többi egyházhoz képest, de ez az arány magasabb, mint amit a népszámlálási 

adatok alapján prognosztizálhattunk volna. 
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Ábra 7. Hogyan jellemeznék Önök magukat, melyik állítás igaz Önökre?- édesanya (N=473)  

Forrás: „Egyházi iskolát választó szülők motivációi” című adatbázis 

Erősen elkülöníthető a két protestáns és a két katolikus intézmény abban a tekintetben, 

hogy hasonló arányokat mutat a maguk módján vallásos és az egyház tanításai szerint 

vallásosak aránya. A maga módján vallásosak aránya az evangélikus iskolában 54,4%, míg 

a református iskolában ez 49,7%, míg a római katolikus iskolában ez 33,9%, a 

görögkatolikus iskolában pedig 32,3%. Az egyház tanítása szerint vallásosak viszont a 

kétharmadot alkotják a két katolikus intézményben. 

Ábra 8. Hogyan jellemeznék Önök magukat, melyik állítás igaz Önökre?- édesapa (N=473) 

 
Forrás: „Egyházi iskolát választó szülők motivációi” című adatbázis 

Az édesapák vallásosságát megvizsgálva szembetűnő az anyákénál sokkal gyengébb 

egyházias elköteleződés. Láthatjuk, hogy a két protestáns iskola és a római katolikus 

iskola hasonló képet mutat, 50% körül van mind a három intézményben a maguk módján 

vallásosak aránya. A görögkatolikus iskolában a legalacsonyabb ez az arány, 37,9%. A 

vallást elutasítók aránya azonban minimális, 1% körül van a két protestáns iskolában, a 
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katolikusokban nem jelenik meg. Összességében azonban elmondható, hogy még az 

evangélikus iskolához tartozó édesapák egyházias csoportja is nagyobb arányt mutat, 

mint ami a mai magyar társadalomban jellemző (Tomka 2010). 

A vallásosság egy másik mutatója, hogy milyen gyakran vesz valaki részt szertartásokon. 

Tekintetbe kell vennünk, hogy az egyházak ez irányú útmutatásai különbözők, azonban a 

családok vallási közösségi beágyazottságát és a gyerekek vallási szocializációját 

nagymértékben befolyásolja, hogy milyen gyakran járnak templomba (Pusztai 2004, 

2009).  

Ábra 9. Milyen gyakran vesznek részt egyházi szertartásokon? (N=473) 

Forrás: „Egyházi iskolát választó szülők motivációi” című adatbázis 

Itt is a protestáns és a katolikus felekezetek különbözőségét látjuk. A két katolikus 

iskolában 60-70% között van azok aránya, akik minden vasárnap mennek templomba, 

míg a két protestáns iskolában ez sokkal alacsonyabb: a református iskolában 17%, míg 

az evangélikus iskolában 4,5% ez az arány. Kiugróan magas az evangélikus iskolában azon 

szülők aránya, akik csak a nagy ünnepek alkalmával mennek templomba (25,4%).  

Az iskolaválasztás 

Az iskolaválasztás időpontjával kapcsolatban is hasonló tendenciákat mutat a négy 

felekezet iskoláinak összetétele. Mind a négy felekezet által fenntartott oktatási 

intézményben tanuló diákok szüleinek kb. fele az óvodai évek utolsó időszakában döntött 

arról, hogy melyik iskolát választja gyermeke számára. A legtudatosabb iskolaválasztók a 

római katolikus iskolát választó szülők, 14,8%-uk már a gyermekük születésekor 

eldöntötte, hogy abba az iskolába adják gyermeküket. De itt a legmagasabb az utolsó 

pillanatban döntő szülők aránya is, ez majdnem 17%. 

Arra a kérdésre, hogy máshová is beadták-e a jelentkezésüket a szülők, az evangélikus 

iskola esetén látunk eltérést a másik három felekezethez képest, a római és 

görögkatolikus, valamint a református iskola esetén ez 80% körüli érték. Az evangélikus 

iskola esetén 32,4% máshova is beadta a jelentkezését. 
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Ábra 10. Milyen elvárásai voltak az iskola által biztosított oktatási és nevelési feltételekkel szemben? (N=473) 

 
Forrás: „Egyházi iskolát választó szülők motivációi” című adatbázis 

Az oktatási és nevelési feltételek közül mind a négy egyház által fenntartott iskola 

választói körében a magas színvonalú oktatással szembeni igény jelentkezik 

legmarkánsabban. A református iskolát választók körében a legmagasabb ez az arány 

57,1%. A második legfontosabb elvárásként mindegyik intézményben a jól felkészült 

tanárok rendelkezésre állása volt. Az evangélikus iskolában a legmagasabb ez az arány, 

csak másfél százalékkal marad el a magas színvonalú oktatástól. Érdekes eredménynek 

tűnik az, hogy mind a négy egyház esetén sokkal inkább a humán tőkét tartják a 

tanulmányi siker kulcsának az iskolaválasztók, mint az infrastruktúrát.  A görögkatolikus 

és az evangélikus iskolákban különösen hangsúlyos elemként jelent meg a befogadóbb 

légkörrel kapcsolatos elvárás. 
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Ábra 11. Milyen elvárásai voltak az iskola nevelési céljaival kapcsolatban? (N=473) 

 
Forrás: „Egyházi iskolát választó szülők motivációi” című adatbázis 

Az iskola nevelési céljaival kapcsolatosan a családi életre nevelés, a társadalom 

megbecsült tagjává nevelés és az Isten szemében mindenki egyenlő nevelési célok mind a 

négy felekezeti iskolát választó szülők esetén nagyobb mértékben reprezentálódik. A 

református iskolát választók esetén a leggyakoribb az az iskolaválasztói elvárás, hogy a 

tanuló részesüljön egyházias nevelésben, s váljon a társadalom megbecsült tagjává. Ez az 

érték a református iskola esetén 10%-al magasabb, mint a két katolikus iskola esetén. 

Ebben tetten érhető a Weber (1905) által leírt protestáns etika fő elemének, a 

hivatástudatnak a fontossága, a világi foglalkozás összekapcsolása az Istennek tetsző 

élettel. Az „Isten szemében mindenki egyenlő” iskolaválasztási szempont abban a két 

iskolában jelent meg a leghangsúlyosabban, ahol a szülők legmagasabb iskolai 

végzettsége és a munkaerő-piaci státusza a legheterogénebb. A művészeti nevelés 

mindegyik iskolában nagyon hangsúlyos. A mások elfogadása és az erre való nevelés a 

görögkatolikus iskola kivételével mindegyik esetén lényeges szempont. A külvilágtól való 

megóvás igénye az evangélikus iskolában tanuló diákok szüleinél jelenik meg a 

legritkábban. 
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Ábra 12. Milyen elvárásai voltak az iskola vallásos nevelésével szemben a gyermek iskolába való beiratásokor? (N=473) 

 
Forrás: „Egyházi iskolát választó szülők motivációi” című adatbázis 

Az iskolai vallási neveléssel kapcsolatos elvárások hasonló mintázatot mutatnak mind 

négy iskola esetén. A leghangsúlyosabb mindegyik esetben a keresztény értékrendet 

képviselő tantestülettel kapcsolatos elvárás. A hittanórával szembeni elvárás a két 

protestáns iskola esetén kiemelkedően magas a két katolikus iskolához képest. 

Ugyanakkor a vallási hagyományokkal való megismertetés a két katolikus iskolában 

kapott egyformán magasabb értéket. A templomi szertartásokon való részvétel a római 

katolikus iskolát választók esetén jelent meg a legnagyobb arányban. 

Ábra 13. Az iskolaválasztási szempontok és a faktorok kapcsolata (N=473) 

 
Forrás: „Egyházi iskolát választó szülők motivációi” című adatbázis 
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A kérdőívben felsorolt 37 iskolaválasztási szempontból faktoranalízis segítségével 

redukáltuk az elvárás típusok legjellemzőbb mintázatát, így öt különböző faktor jött létre. 

A görögkatolikus iskolát választó szülők iskolaválasztási preferenciájában az egyházias, 

vallásos nevelés és a meritokrata szemlélet volt a legjellemzőbb. A római katolikus és a 

református iskolát választó szülők iskolaválasztási mintázata nagyon hasonló. Mind a két 

esetben a meritokratikus szemlélet a legdominánsabb az egyházias, vallásos nevelés 

mellett. E két egyház által fenntartott iskolát választó szülők között jelentős arányban 

jelenik meg a hátránykompenzálást előtérbe helyező iskolaválasztói akarat. Az 

evangélikus egyház iskoláját választó szülők között a legnagyobb arányban fordulnak elő 

azok, akik a hátránykompenzáló értékrendet preferálják gyermekük iskoláztatása 

kapcsán. Ez a fentebb bemutatott társadalmi háttérváltozókkal magyarázható leginkább. 

Itt a második legmarkánsabban a meritokratikus értékrend jelenik meg. 

Ábra 14. Megítélése szerint az Önök otthoni nevelési elvei összhangban vannak-e az iskola által képviselt értékrenddel? 
(N=473)

 
Forrás: „Egyházi iskolát választó szülők motivációi” című adatbázis 

Azt láthatjuk, hogy mind a négy egyház által fenntartott iskolában az intézmény által 

képviselt értékrend nagyon hasonlít az otthonihoz a szülők megítélése szerint. 

Összefoglalás 

Jelen tanulmány célja az volt, hogy megvizsgáljuk négy nagyvárosi különböző egyházi 

alapfokú oktatási intézményt választó szülők iskolaválasztási motivációit. A kutatás során 

a nagyvárosi egyházi iskolák általános bemutatásán túl arra is vállalkoztunk, hogy a négy 

különböző fenntartású iskolát választó szülőket társadalmi háttérváltozóik, 

vallásosságuk, illetve iskolaválasztási preferenciáik alapján jellemezzük. Az elemzések 

elkészítéséhez az OKM 2015, a Népszámlálás 2011-es adatait és az „Egyházi iskolát 

választó szülők motivációi” című adatbázist használtuk fel. A legmagasabb iskolai 
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végzettség tekintetében azt láthattuk, hogy a két katolikus és a református iskola 

mintázata hasonló, ugyanakkor az evangélikus iskoláé eltér, és az hasonlít legjobban a 

megyeszékhely lakosainak vonatkozó adataihoz. A munkaerő-piaci helyzet 

megvizsgálásakor is hasonló eredményre jutottunk. A szülők felekezete és vallásossága 

tekintetében három oldalról vizsgáltuk meg e kérdéskört. Megvizsgáltuk, hogy milyen 

arányban vannak a fenntartó egyházhoz tartozó szülők jelen az iskolai összetételben. 

Majd arra is választ kerestünk, hogy van-e arra mutató tendencia, hogy a két katolikus és 

a két protestáns iskola hasonló mintázatot ad abban a tekintetben, hogy a protestáns 

iskolákba elsősorban protestáns gyerekek fognak járni és a katolikus iskolákba pedig 

katolikus gyerekek. Végül annak is utánajártunk, hogy melyik a legdominánsabban 

jelenlévő egyház az iskolaválasztók körében és ez az arány megfelel-e a megyeszékhelyes 

aránynak. A tanulmány további szakaszában a szülők iskolaválasztással kapcsolatos 

motivációt vettük górcső alá. Megvizsgáltuk, hogy milyen elvárásaik voltak az iskola által 

biztosított oktatási és nevelési feltételekkel, az iskola nevelési céljaival és vallásos 

nevelésével kapcsolatban. A kutatás végén pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy az iskola 

által képviselt értékrend és az otthoni értékrend mennyire van összhangban egymással. 
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Az egyházi iskolák tanulóinak teljesítményei – 
és a pedagógiai hozzáadott érték [Student 
Achievements in the Church-based Schools] 

Kopp Erika265 

Absztrakt 

A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok mellett, mint az IEA, PISA, TIMSS, a nemzeti 
szintű vizsgálatok szolgáltatnak információt ahhoz, hogyan működik egy ország 
köznevelése. Ilyen rendszervizsgálat a magyarországi Országos Kompetenciamérés 
(OKM), mely 2001-től teszi lehetővé a tanulói teljesítmények megismerését. A 2004-ben 
kialakult mérési rend szerint a vizsgálat a 6. 8. és 10. osztályos tanulók teljes 
populációjának szövegértési képességét és matematikai eszköztudását életszerű 
feladatok segítségével felmenő rendszerben méri (Vidákovich és Csíkos, 2009; Balázsi és 
Horváth, 2011). A tesztek mellett a tanulók teljesítményét befolyásoló háttértényezőket, 
az intézmények feltételeit is vizsgálják, s tanulói kérdőív is kitöltésre kerül (Oktatási 
Hivatal, é.n.). Az OKM oktatáspolitikai célja adatokkal alátámasztott módon (evidence-
based) felhasználni a központi erőforrásokat a közoktatási rendszer működésének 
javítása érdekében (Lashway, 2001; Horn és Sinka, 2006; Radó, 2007). Tanulmányunk 
ilyen adatokat szolgáltat egy köznevelési alrendszer működéséről, az egyházi iskolákról. 
Miközben ugyanis a nemzetközi térben számos kutatás bizonyította, hogy a 
rendszervizsgálatok használhatósága csak az országos eredmények alrendszerszintre, 
intézményi szintre való szisztematikus lebontásával és értelmezésével biztosítható, addig 
Magyarországon erre kevés példát látunk. Különösen kevés a kutatás az egyházi 
iskolákról, arról, hogy milyenek a tanulói teljesítmények, mi jellemzi az egyes 
felekezeteknél tanulók szociális körülményeit, s az intézményeket, ahol tanulnak. Pedig 
különösen fontos kérdés, hiszen az elmúlt években jelentős változás zajlott a 
köznevelésben e téren; 2010-2013 között az egyházi iskolákban tanulók száma 8214-ről 
ről 12926-ra, köznevelésbeli arányuk 7,7%-ról 13,6%-ra nőtt. Tanulmányunkban e 
változás mélyebb elemzésével foglalkozunk, s megmutatjuk, hogy az Országos 
Kompetenciaméréssel (OKM) kimutatható tanulói teljesítménymutatók alapján mi 
jellemzi az egyházi intézmények által fenntartott iskolákat illetve az egyes felekezetek 
szerepét a köznevelésben. 
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Abstract 

While the importance of international evaluation of students’ performance are evident, 
national monitoring of their performance give clear evidences of the performances of the 
national system. The Hungarian system is regularly monitored by the National Evaluation 
of Competencies, a process that annually monitors the students’ competencies in reading 
and arithmathics (12, 14 and 16-year olds, entire student population in the national 
system). In the course of this national monitoring, independent (student performance) 
and dependent (socio-economic) variables are also collected. The latest are especially 
important for the policy makers at national level. On the basis of the findings of the 
national monitorings the author analyses a subsystem of the national education system, 
that is the church-based schools. She points out the differences between the dependent 
variables between the state owned and the the church-owned sector as well as among the 
various schools of the various religious organisations. The results help understand the 
pedagogical added values of the church-owned education in Hungary.  

Keywords: church-based schools, religious communities, national evaluation of stdunet 
performance, pedagogical added values 
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Bevezető 

Magyarországon az egyházak 1948-ig jelentős iskolahálózattal rendelkeztek, az iskolák 

jelentős része katolikus fenntartású volt. A kommunizmus éveiben azonban szinte az 

összes egyházi iskolát államosították. Az 1989-es rendszerváltást követően ismét 

fenntartóvá válhattak az egyházak, ennek törvényi kereteit (tevékenységüket és 

finanszírozásukat) az 1990/ 4. vallásszabadságra vonatkozó törvény határozta meg, mely 

az iskolarendszeren belül az egyházi iskolákat külön csoportként definiálta. Az ezt 

követően kialakult új egyházi iskolai rendszer részben a 48-ban államosított iskolák 

ismételt egyházi fenntartásba helyezett intézményeiből áll, részben pedig újonnan 

alapított intézményekből. (Kotschy, 2001; Kopp, 2005, 2006) A törvény biztosította az 

intézmények normatív támogatását, azonban ennek kiegészítését a helyi önkormányzat 

számára választhatóvá tette. (Korzenszky 1997) Az így létrejött finanszírozási modell 

leginkább a német vagy svájci egyházi iskolai finanszírozási modellhez hasonlít, azonban 

az egyházi iskolák működését, más lehetséges bevételi forrás hiányában nagyon 

megnehezítette, az egyházi iskolákat az önkormányzati fenntartású iskolákhoz képest 

hátrányos helyzetbe hozta. E helyzet orvoslására jött létre 1997-ben a vatikáni szerződés, 

mely a katolikus egyház által fenntartott iskolák számára kiegészítő támogatást 

biztosított, majd ezt követően az állam más magyarországi egyházakkal is hasonló 

szerződéseket kötött. A 2000-es évekre tehát a köznevelési rendszerben domináns 

önkormányzati fenntartásban működő iskolák mellett stabil háttérrel rendelkező, 

folyamatosan bővülő egyházi iskolák működtek. 

A helyzetet alapvetően megváltoztatta a 2011-es Köznevelési Törvény, mely az addig 

önkormányzati fenntartású iskolákat ismét állami fenntartásba vonta, a felügyeletet és a 

finanszírozást teljes egészében központosította. Ezt a helyzetet elkerülendő számos 

intézmény próbált meg inkább egyházi fenntartásba kerülni, mely az egyházi 

intézmények köznevelési rendszeren belüli arányát és jellegét jelentősen befolyásolta. 

A tanulói teljesítmény mögött álló háttérváltozók 

A tanulói teljesítményt számos tényező befolyásolja, pl. a tanuló családi háttere, lakhelye, 

az iskola elhelyezkedése, nagysága, az intézmény szerkezete. Ezek közül a családi háttér 

szerepe a pedagógia egyik alaptétele. Az iskolarendszer működtetésével kapcsolatosan a 

demokratikus társadalmak egyik legfontosabb deklarált célja a meritokrácia, az érdemen, 

teljesítményen alapuló társadalom kialakulásának megalapozása, elősegítése (Róbert 

2002). Az iskolarendszer azonban önmagában számos olyan szelekciós mechanizmust 

működtet, melyek már az iskoláztatás szintjén az egyenlőtlenségek újratermelődését 

segítik elő. (Bourdieu 1978; Bernstein 1998).  Az iskola-választás lehetősége, az iskola 

kultúrája, ahova a gyermek felvélet nyert, a nyelvhasználat, a rejtett tanterv egyaránt 

olyan tényezővé válhat, melyek meghatározott társadalmi csoportokból érkező tanulók 

számára kedvezőbb mások számára hátrányosabb tanulási miliőt hoz létre, és ez a 

tanulási eredményekben is tükröződik. Az egyes országok iskolarendszerének szelekciós 

jellegei különbözőek, a magyar iskolarendszer azonban (részben történelmi tradíciókkal, 
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részben strukturális okokkal magyarázhatóan) az erősen szelektív rendszerek közé 

tartozik: „A nemzetközi vizsgálatokból is az derül ki, hogy a magyar diákok szövegértési, 

matematikai és természettudományi mérésekben mutatott képességeit a szülők iskolai 

végzettsége határozza meg legerőteljesebben. Jóllehet másutt is ez a legfontosabb 

teljesítményt befolyásoló tényező, Magyarországot az különbözteti meg a többi országtól, 

hogy diákjaink esetében ez a hatás erősebb a szokásosnál.” (Balázs, Kocsis és Vágó 

2011:360) A magyar köznevelési rendszernek ez a sajátossága az egész társadalom 

szempontjából kedvezőtlen, a hozott hátrányok felerősödéséhez vezet, csökkenti a 

mobilitási esélyeket, a társadalmi kohéziót, a teljes populáció teljesítménye átlagának 

csökkenését vonja maga után. (OECD 2004)  

Különös jelentőségű annak feltárása, hogy a tanulói teljesítményekben mi a családi háttér 

és mi az iskola szerepe. Az Országos kompetenciamérésben ehhez a „Tanulói Kérdőív” 

szolgáltat adatot, mely alapján kiszámítják a Családi Háttérindexet (CsH) 2006-tól azonos 

eljárással. Meghatározó elemei a nemzetközi mérésekből ismertek, mint a szülők iskolai 

végzettsége, a család nagysága, a család birtokában lévő számítógép, az otthon található 

könyvek száma, a diáknak saját könyve. Az egyes elemek különböző súllyal szerepelnek 

az indexben.  

Egyházi fenntartású intézmények teljesítményeinek kutatása 

A családi és az intézményi hatás a egyházi iskolákba járó tanulók szempontjából is 

meghatározó jelentőségű. Az egyházi iskolák tanulóinak kisebb arányú lemorzsolódását 

és jobb tanulmányi eredményeit először a 90-es években az Egyesült Államokban végzett 

kutatások mutatták ki. A vizsgálatok az eredményeket az egyházi és ezen belül a katolikus 

iskolák nagyobb hatékonyságával magyarázták (Pusztai 2005: 535). A nemzetközi 

szakirodalomban számos példát találunk a tanulói teljesítmények és a fenntartó 

felekezetek közti kapcsolatok vizsgálatára. Nagy-Britanniában a Nemzeti Tanulói 

Adatbázis alapján a tanulási eredményeket a felekezeti kötődésű (faith-school) és nem 

felekezeti kötődésű iskolák eredményeit összehasonlítva vizsgálták, hatással van-e az 

intézményi kötődés a tanulási eredményekre (Yeshanew, Schagen és Evans 2008) A 

kutatás a 2000-2004 közötti időszakban elemezte a matematikai és anyanyelvi 

kompetenciák fejlődését, a 7 és 11 éves kor közötti iskolások eredményeinek változását 

követve. A kapott eredmények a felekezeti kötődésű iskolák tanulói esetében általában, 

illetve a római katolikus és anglikán iskolák esetében kiemelten jobb teljesítményt 

mutattak. Német nyelvterületen számos, a német PISA-adatok továbbelemzése zajlott az 

egyházi iskolák, illetve ezen belül főként az evangélikus iskolák jobb tanulói eredményei 

mögött álló háttérváltozókra vonatkozóan. A jelenség mögött álló hatásokat egyes 

kutatási eredmények az iskolák tanulási miliője, az iskolai légkör hatásának tulajdonítják 

(Standfest 2004). Más vizsgálatok viszont a bemeneti teljesítmény szintjének szűrését 

követően nem mutattak ki eltéréseket az intézmények teljesítménye között (Ullrich és 

Stunck 2009). 
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Az egyházi iskolákba járók teljesítményére vonatkozóan a magyarországi vizsgálatok a 

2000-es években mutatták ki az intézményhálózat jellemző sajátosságait: a középiskolák, 

ezen belül is a felsőfokú képzésre felkészítő, 6 és 8 évfolyamos intézmények 

dominanciáját a fenntartott intézmények között, a tanulók családi hátterében a magasabb 

szülői iskolai végzettséget, arányában kevesebb veszélyeztetett és hátrányos helyzetű 

tanulót, aktívabb tanórán kívüli tevékenységben történő részvételt (Imre 2005), jobb 

felsőoktatási felvételi mutatókat (Neuwirth 2005; Halász és Lannert 2006, Balázs, Kocsis 

és Vágó 2011). A magyarországi felekezeti iskolák eredményei mögött álló háttérváltozók 

eddigi legátfogóbb elemzését Pusztai Gabriella végezte (Pusztai 2004, 2006). A 

kutatásban kérdőíves vizsgálattal mérte fel a felekezeti középiskolások vallási-társadalmi 

hátterét, értékorientációját, iskolaválasztását és tanulmány eredményességét, az 

iskolával szembeni elvárásokat, az iskolaválasztás indítékait. A tanulási teljesítményt a 

továbbtanulási szándék és a megvalósult továbbtanulás tényezői mentén elemzi. 

Megállapítja, hogy e két tényező és a tanulók családi háttere összefüggésében 

eredményesebbnek mutatkoznak a felekezeti középiskolák a nem felekezeti fenntartású 

intézményekhez képest. A felekezeti középiskolások esetében kimutatja a zárt 

intragenerációs csoport saját tagjai számára társadalmi tőkeként funkcionáló jellegét. A 

komplex iskolai közösségi hatások értelmezése, mely a kutatás fontos hozadéka, felhívja 

a figyelmet arra, hogy a tanulási eredmények értelmezésekor nem tekinthetünk el a 

tanulócsoport egészének az egyén teljesítményére gyakorolt hatásától. 

A kutatás kérdései, hipotézisei 

A kutatásban az egyházi fenntartású iskolákban a következőkre kerestük a választ: (K1) 

Milyen változások mutathatók ki a tanulói teljesítményt befolyásoló egyes tényezőket 

tekintve a 2010. és a 2013 évi OKM alapján? (K2) Milyen a tanulói teljesítmény-változás a 

2010. és a 2013 évi OKM között? (K3) Az egyes felekezek között milyenek a különbségek 

az (K1) és a (K2) kérdésben?    

A kutatás a következő hipotézisre épült: (H1) Az egyházi iskolák a magasabb társadalmi 

státuszt jelző CsHI-vel rendelkező tanulókat iskoláznak be az országos eloszlást k 

eltérően, az iskolai jellemzők között meghatározóak a szelekítvitást lehetővé tevő elemek. 

(H2) Az egyházi iskolák csoportján belül (H2a) a nagyobb/történelmi felekezetek 

csoportja jobb eredményt ér el az OKM-ben, mint a többi felekezet csoportja, s (H2b) mint 

az országos átlag. (H3) Az egyházi iskolák pedagógiai hozzáadott értéke pozitiv, az 

intézmények kiküszöbölni képesek a tanulók szociális hátteréből fakadó hátrányokat.  

Módszerek  

A kutatásban statisztikai leíró és összefüggés viszgálatokat végeztünk az OKM 2010., 

2011., 2012., 2013. évi adatbázisain. Független változók: fenntartó, felekezet, az 

intézmény típusa, településtípus, iskolanagyság. Függő változó: a tanulók CSH indexe, 

matematika és szövegértés teljesítménye és az átlagos intézményi pedagógiai hozzáadott 

érték. Ez utóbbinak az OECD 2008-as meghatározását tekintjük, mint ami az iskola 
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hozzájárulása a tanuló előrehaladásához, s mutatója annak, hogy mennyire képes az 

intézmény a tanulók társadalmi státuszábl származó előnyöket erőforráskét kezelni, 

hátrányok esetén azokat kompenzálni, kiküszöbölni. Kutatásunkban a pedagógiai 

hozzáadott érték számítását (tanulókra vonatkoztatva) a Hanushek és Rivkin (2012) 

modellt figyelembe véve végezzük, s úgy értelmezzük, hogy az adott évi 

teszteredménnyel, mint függő változóval, valamint a korábbi teszteredménnyel és a 

családi háttér indexszel (CSHI), mint független változókkal végrehajtott lineáris 

regresszió reziduálisa. Ez a mérték erős összefüggésben lehet azzal, amilyen mértékben 

az oktatási intézmény a két mérés között eltelt két évben növeli a tanulók tudását. 

Minta 

A kutatás alapsokaságát a 2010 - 2013. évi OKM intézményi és tanulói háttérkérdőíve, és 

ezekben az években elért 10. osztályos tanulói teljesítmények matematikai és 

szövegértési eredményei alkotják. A mintá az ebből az alapsokaságból leválogatott 

egyházi iskolák tanulói adatai képezik. A felekezeti besorolás alapja a Központi 

Statisztikai Hivatal 2010 évi népszámlálás során használt felekezeti kategória-rendszer. 

A vizsgált négy évben csökkenő demográfiai trendek mellett a mintegy 4500 

intézményből 400-500 iskola egyházi fenntartású, növekvő számban. A fenntartói 

rendszerben számos, az egyházi intézményeket is érintő változás történt, különösen 2012 

után: a korábban önkormányzati iskolákat állami fenntartásba vonták, amire válaszként 

e körből többen egyházi fenntartásba léptek át. Ezzel párhuzamosan az egyházi törvény 

változása miatt egyes fenntartók elvesztették egyházi besorolásukat, tehát iskolájuk az 

egyházi fenntartású intézmények csoportjából kikerült. 266  Jelen tanulmány az 1. 

táblázatban ismertetett mintát veszi alapul.  

A minta a vizsgált években változik. Az egyházi fenntartású intézményben tanulók közül 

a katolikus vagy református felekezethez kötődő intézménybe járók aránya 2010-2013 

között csökken: 2010=80,4%, 2011=79,1%, 2012=69,5%, 2013=55,3%,-a. A többi 

felekezet külön-külön nagyságrendileg kisebb tanulólétszámmal rendelkezett, de 

arányaikban összességében növekvőek. Az adatok néhány felekezet esetében olyan 

csekély elemszámot mutatnak, hogy igazolható következtetések nem vonhatóak le 

belőlük. Ennek ellenére fontosnak tartjuk a kisebb tanulólétszámmal rendelkező 

felekezetek eredményeinek bemutatását, mivel ezek informálódásra alkalmasak, s 

összevonásuk az adatok jelentős torzulásához vezetett volna. 

  

                                                 
266 A DzsajBihm, illetve az egyéb kategóriába sorolt intézmények mindegyike 
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1-Táblázat: A 10 osztályos tanulói létszámadatok (N) fenntartók szerint 2011-2013 között 

Fenntartó 2010 2011 2012 2013 

Nem egyházi 
98662 

(92,3%) 
94395 
(92%) 

90581 
(89%) 

82440 
(86,4%) 

Róm. katolikus 4578 4394 5506 6466 

Református 2028 1957 2278 2684 

Evangélikus 1204 1166 1415 1493 

Buddhista 115 122 113 32 

Hit gyülekezete 100 133 150 316 

Görög katolikus 57 73 304 262 

Magyarországi Evangélikus Testvérközösség 56 97 90 101 

Izraelita 45 46 46 37 

De La Salle Szent János Egyház 18 27 15 - 

Keresztény Család Gyülekezet Vallási Egyesület 13 13 10 - 

Baptista - - 1211 1442 

Magyar Pünkösdi Egyház/pünkösdista - - 56 45 

Gondoskodó Szeretet Szociális-Oktatási 
Szolgáltató Központ 

- - - 27 

Krisztus Légija Kongregáció - - - 21 

Összes egyház  8214 8028 11194 12926 

Összesen 106876 102423 101775 95366 

Forrás: OKM 

Eredmények 

Az egyházi iskolák település szerinti eloszlása 

Az egyházi iskolák területi elhelyezkedésének struktúrája felekezetenként jelentősen 

eltért.  

(a) A katolikus, református és evangélikus fenntartói csoport minden településtípusban 

és minden régióban rendelkezik intézményekkel; 70% városban vagy megyeszékhelyen 

van, a régionális elhelyezkedése viszonylag kiegyenlített. A régiókat, ezen belül a 

vizsgálatra kiválasztott legelmaradottabb Észak-magyarországi régiót tekintve azt látjuk, 

hogy tanulói létszámuk folyamatosan nő, 10-20%-ra nőtt a vizsgált időszakban. A nagy, 

történelmi egyházak települések szerinti elhelyezkedése hasonló a köznevelésre 

általánosan jellemző struktúrára. 

(b) A kisebb iskola- és tanulószámmal rendelkező felekezetek többségükben a 

kistelepüléseket preferálják. A buddhista iskolák tanulónak 70%-a, 2012-ben a görök 
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katolikus tanulók 100%-a itt tanult a vizsgált időszakban. Izraelita iskolákban tanulók 

csak Budapesten vannak, s a Fővárosban nyitott iskolát 2013-ban a Krisztus Légiója 

Kongregáció. A régiókat, ezen belül a vizsgálatra kiválasztott legelmaradottabb Észak-

magyarországi régiót tekintve a Hit gyülekezete és a Magyarországi Evangélikus 

Testvérszövetség a 2010-es alacsony tanulóarányát 2013-ra 50%-ra fejlesztette.  

Ezekkel a vizsgálati szempontokkal egyrészt összefügg az iskolanagyság, hiszen a 

kistelepülésen inkább jellemző a kisiskola, másrészt az újonnan alapított iskolák 

értelemszerűen kisiskolák. Összességében az egyházi iskolákban tanulók 50-60%-a nagy, 

30%-a közepes iskolába járt 2010-2013 között. A kisebb tanulólétszámmal rendelkező 

felekezetek tanulói kisiskolákba jártak a 2010-es adatok szerint; a következő években 

közepes nagyságú iskolákká szerveződtek, 2011-2013 között nyílt új iskolák kisiskolák.  

Az egyházi iskolák tanulói jóval nagyobb arányban járnak nem a körzethez tartozó 

iskolába, mint a nem felekezeti intézményben tanulók.   

Az egyházi iskolák képzési szerkezete 

A magyar köznevelés képzési szerkezetében az általunk vizsgált 10. évfolyamon négy, hat 

és nyolcosztályos gimnáziumok vannak, érettségit adó szakközépiskola és érettségi 

nélkül záródó szakiskola. Az egyházi iskolák tanulói iskolatípus szerinti megoszlása 2010-

2013 között lényegében nem változott: négyévfolyamos gimnáziumba jár 30%, hat 

évfolyamos gimnáziumba 5%, nyolc évfolyamos gimnáziumba 3%, szakközépiskolába 

40%, és szakiskolába 21%. Az egyházi iskolák képzési szerkezete szignifikánsan eltér a 

köznevelésre jellemző szerkezettől és tendenciában átrendeződést mutat (2. táblázat); 

csökken a magyarországi szelektív iskolarendszerre jellemző, azaz a társadalmilag 

előnyösebb csoportok gyermekeit beiskolázó nyolc és hat évfolyamos gimnáziumi 

képzésen résztvevők aránya, a hat osztályos gimnazisták aránya pl. megfeleződik. Az 

átrendeződés a szakképzés javára történik. 

Táblázat 2: Az egyházi iskolában tanulók megoszlása a képzés típusa szerint 2010-2013 között 

Egyházi iskolák képzési megoszlása 2010 2011 2012 2013 

8 évfolyamos gimnázium 11,7 13,1 9,6 8,5 

6 évfolyamos gimnázium 16,9 16,4 12,6 10,9 

4 évfolyamos gimnázium 51,2 49,5 45,7 42,3 

Szakközépiskola 12,0 12,4 20,3 22,6 

Szakiskola 8,2 8,7 11,7 15,7 

Mind 100 100 100 100 

Ez az átrendeződés a különböző egyházi fenntartók esetében nem egységes: megjelenik a 

református iskolák esetében és a kisegyházak között, mint azt a következő táblázat 

eredményei mutatják. 
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Táblázat 3: Tanulók aránya a fenntartó alapján iskolatípusonként 2011-ben 

2011 
8 

évfolyamos 
gimnázium 

6 
évfolyamos 
gimnázium 

4 
évfolyamos 
gimnázium 

szakközépiskola szakiskola Összesen 

Katolikusok 12,9 18,8 43,8 13 11,5 100 

Reformátusok 5,4 20,7 63,6 7 3,4 100 

Evangélikusok 21,7 5,6 54,7 16,6 1,4 100 

Izraeliták 0 86,7 13,3 0 0 100 

Görög kat. 0 0 64,9 35,1 0 100 

Hit Gyülekezete 0 0 100 0 0 100 

Buddhisták 0 0 72,2 0 27,8 100 

Magyarországi 
Evangélikus 
Testvérszövetség 

0 0 0 51,8 48,2 100 

Keresztény 
Család  

0 0 100 0 0 100 

De La Salle 0 0 100 0 0 100 

 

Táblázat 4: Tanulók aránya a fenntartó alapján iskolatípusonként 2013-ban 

2013 
8 

évfolyamos 
gimnázium 

6 
évfolyamos 
gimnázium 

4 
évfolyamos 
gimnázium 

szakközépiskola szakiskola Összesen 

Katolikusok 10,7 13,2 39,8 23,4 12,9 100 

Reformátusok 6,8 16,7 51,4 14,9 10,2 100 

Evangélikusok 14,6 5,6 65,9 13,2 0,7 100 

Izraeliták 0 86,5 5,4 0 8,1 100 

Görög kat. 0 0 23,7 76,3 0 100 

Hit Gyülekezete 0 0 52,2 19,9 27,8 100 

Buddhisták 0 0 100 0 0 100 

Magyarországi 
Evangélikus 
Testvérszövetség 

0 0 2 62,4 35,6 100 

Baptista  0 0 17 30,4 52,6 100 

Magyar Pünkösdi 
Egyház 

0 0 100 0 0 100 

Gondoskodó 
Szeretet 

0 0 0 100 0 100 

Krisztus Légiója 0 0 100 0 0 100 
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A tanulók családi háttere 

Megvizsgáltuk a tanulók szociális összetételét az országos mintához képest. A római 

katolikus, református és evangélikus felekezetei iskolák tanulóinak családi háttere 

viszonylag jól vizsgálható, mivel itt a kitöltési arány a résztvevő tanulók között 70% feletti 

volt, valamint viszonylag magasabb a tanulólétszám. A kisebb tanulólétszámmal 

rendelkező felekezeti iskolák esetében viszont az alacsony elemszám miatt nem 

értékelhetőek ezek az eredmények. Ezeknél a felekezeteknél kiugróan alacsony volt a 

„Tanulói Kérdőív” kitöltöttségének aránya, ezért ezek az információk csak jelzésként 

szolgálnak, megerősítésre szorulnak.  

(a) A CSH számítás egyik markáns össztevőjeként a szülők iskolai végzettségét nézik. Az 

OKM tanulói háttérkérdőívében a nyolc osztályt nem végzettek, a nyolc osztályt végzettek, 

az érettségizettek, a főiskolát és az egyetemet végzettek besorolására volt lehetőség. Azt 

látjuk, hogy az egyházi fenntartású intézményekbe összességében a magasabb iskolai 

végzettségű szülők gyerekei nagyobb arányban tanulnak. Felekezeti szinten bontva a 

baptista, ortodox keresztény, metodista és buddhista felekezet által fenntartott 

intézményekben tanulók családi háttere kedvezőtlenebb, mint a többi felekezetnél 

tanulóké és a nem egyházi iskolákban tanulóké. Ez a különbség az apa és anya iskolai 

végzettségében egyaránt megjelenik. A szülők iskolai végzettsége az evangélikus iskolák 

tanulói esetében volt a legmagasabb, ezt követik a római katolikus, majd a református 

iskolák tanulóié.  

A tendenciák feltárására a vizsgált időszakban az anya iskolai végzettségét néztük. Azt 

láttuk, hogy az országos mintán a tanulók anyjának végzettsége megoszlásában jelentős 

változás nem volt a 2010-es és a 2013-as adatok között; viszont az egyházi iskolákba 

járóknál 2010-2013 között az anya iskolai végzettségének megoszlása folyamatosan 

közelített az országos megoszláshoz; így ezen a mintán a magasabban kvalifikált anyák 

aránya csökkent, s az alacsonyabban társadalmi státuszú anyák aránya nőtt.  

(b) A CSH komplex számítását nézzük, azaz a könyvek számát, család nagyságot stb, is 

figyelembe vesszük, akkor azt látjuk, hogy p<0,05 szignifikancia szinten jobb az egyházi 

iskolákba járó tanulók CSH indexe mint az országos átlag; a 0,01 viszonyszámhoz képest 

0,3-0,6 pont. Negatív értéket mutat a buddhista, a Magyarországi Evangélikus 

Testvérközösség, s az oktatás piacán újként megjelenő kisebb felekezetek tanulónak 

családi háttérinde, amely a hátrányosabb szociális háttér jelölője. Szignifikáns esetükben 

az eltérés a többi egyházi iskolához képest. Az eredmgnifikancia szinten jobb az 

oktatásban új fenntartsban úmegjelenő felekezetek a hátrányosabb családi hátterű 

tanulókat fogadják.   
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Tanulói eredmények az Országos kompetenciamérésben 

Teszteredmények a vizsgált időszakban 

Az OKM 10. osztályos teszteredményei a matematika és szövegértés kompetenciát mérik. 

A teljes évfolyam adatbázisa mintegy 9000 tanuló adatait tartalmazza. Az évfolyam 

átlagteljesítményéhez képest az egyházi iskolák tanulóinak átlagteljesítménye mind a 

matematika, mind a szövegértés 1600 pontos tesztben szignifikánsan jobb, kis ingadozás 

mellett lényeges eltérés nincs a vizsgált időszakban. 

Részletesebb elemzésre a matematika teszeredményeket választottuk, mert a 

szövegértéshez képest a teszteredmények között itt kevesebb az elveszett adat. 

Felekezetenként vizsgálva a matematika teszteredményeket, szignifikáns eltéréseket 

látunk mind az országos, mind az egyházi iskolák csoportján belül (5. táblázat). A vizsgált 

időszak jellemzője, hogy 201-2013 között a katolikus, református, evangélikus iskolákba 

tanulók, 2010-2012 között a Hit Gyülekezet, és – amig működött, azaz 2010-2012 között 

– a Keresztény Család Gyülekezet Vallási Egyesület az országos matematika tesztátlagot 

meghaladó eredményt ért el, a többi felekezet ezt nem érte el.  

5. Táblázat:  Matematika tesztátlagok az egyházi iskolákban felekezetek szerint 2010-2013 között  

Iskola/tanév PHÉ 
elemszám   
(százalék) 

PHÉ 
elemszám   
(százalék) 

PHÉ 
elemszám   
(százalék) 

PHÉ 
elemszám   
(százalék) 

Országos tesztátlag 0,0 
98662 

(92,3%) 
0,0 

94395 
(92%) 

0,0 
90581 
(89%) 

0,0 
82440 

(86,4%) 
Egyházi tesztátlag 1,7 - 8,3 - 3,8 - 2,8 - 
Katolikus 2,7 4578 5,8 4394 11,4 5506 4,3 6466 
Református 4,7 2028 9,9 1957 11,4 2278 6,3 2684 
Evangélikus -7,3 1204 15,1 1166 5,9 1415 19,5 1493 
Izraelita -29,3 115 -64,1 122 34,0 113 -88,8 32 
Görög Katilkus 34,6 100 8,2 133 -18,7 150 -4,6 316 
Buddhista -61,9 57 27,8 73 89,7 304 4,2 262 
Magyarországi 
Evangélikus 
Testvérközösség 

59,8 56 98,2 97 -72,2 90 -106,8 
 

101 

Hit Gyülekezet 36,5 45 33,4 46 20,0 46 5,0 37 
Keresztény Család 
Gyülekezet Vallási 
Egyesülete 

92,5 18 84,4 27 75,8 15 - - 

De La Sall Szent János 
Egyház 

- 13 -26,6 13 -164 10 - - 

Baptista - - - - -51,6 1211 -35,7 1442 
Magyar Pünkösdi 
Egyház 

- - - - -55,1 56 -23,7 45 

Gondoskodó Szeretet 
Szociális-Oktatási 
Szolgáltató Központ 

- - - - - - 329,9 27 

Krisztus Légiója 
Kongregáció 

- - - - - - -27,3 21 

PHÉ= pedagógiai hozzáadott érték 
Forrás: OKM adatbázisok 
Megjegyzés: A nem szignifikáns eltérés italic-kal jelölt. Bolddal jelölt, ha 0,05 szinten szignikáns az eltérés az országos 
átlaghoz. Normál formátummal jelölt, ha 0,05 szinten szignifikáns az eltérés az egyházi intézményi alrendszeren belül.   
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A 8. osztályos matematika teszteredményhez képest vizsgálva a 10. osztályos 

teszteredményt a tanulói teljesítményben bekövetkező változást látjuk. A 2010. évi 

mérésben a tanulók korábbi tesztedményéhez képest a katolikus, a református, az 

evangélikus, a buddhista és a Magyarországi Evangélikus Testvérközösség eredményei 

nem mutatnak változást, míg a többiek esetében a 10. évfolyam teszteredmény 

meghaladja a 8. osztály teszteredményt. Ugyanezt a vizsgálatot elvégezve 2013-ban azt 

látjuk, hogy a buddhista és a baptista felekezet tanulóinak 10. osztályos tesztátlaga nem 

tért el a 8. osztályos tesztátlagtól, a többi felekezet esetében magasabb az érték. Kivétel ez 

alól a Magyarországi Evangélikus Testvérszövetség, ahol a 10. osztály tesztátlaga 

rosszabb, mint a 8. osztályos tesztátlag.  

Pedagógiai hozzáadott érték a vizsgált időszakban 

A pedagógiai hozzáadott érték az iskola általi hatás jelzőszáma, amely olyan elemekből 

konstruált – az országos 0,0 átlagtól pozitív vagy negatív irányba eltérő jelölő, amely 

elméletileg kiküszöböli a CSH hatását, s nominális értékével az iskolai hatás nagyságát 

jelzi. ilyen értelemben egy alacsony matematika teszteredményhez is kapcsolódhat magas 

PhÉ és fordítva. Arra szolgál, hogy a informáljon a tanulói teljesítmény és az intézmény 

pedagógiája közötti összefüggésről. Ugyanakkor az iskolai működés komplexitása 

szükségessé teszi hangsúlyozni, hogy a pedagógiai hozzáadott érték-számítások egyfajta 

törekvésként értelmezhetők a hatásrendszer elemeinek feltárására, de azt a bonyultságot, 

amely egy-egy teljesítmény mögött áll, a mai tudásunkkal nem tudjuk kétségtelenül 

meghatározni. A pedagógiai hozzáadott érték és – esetünkben – a matematika 

teszteredmény közötti kapcsolat eredményei mellett számtalan egyéb pedagógiai 

eredmény kötődik egy iskolához, mely nem elemzésünk tárgya. 

Ami a matematika tesztereményhez kötődő pedagógiai hozzáadott értéket illeti azt látjuk, 

hogy az egymást követő 10. évfolyamok között általánosan, az egyházi iskolákra érvényes 

trend nem állapítható meg. Felekezeti különbségek kapcsán látható azonban, ha egy 

felekezetnél tanulók PHÉ-je folyamatosan pozitiv vagy negatív tartományban van, miként 

az is, ha nem. Trend-szerű jelenségként értelmezhető a Hit Gyülekezet, a Keresztény 

Család Gyülekezet Vallási Egyesület csökkenő PHÉ-ja, vagy néhány éven keresztül 

növekvő katolikus, református iskolák tanulóinak PhÉ-ja. Az új intézményekben tanulók 

PHÉ-je jellemzően negatív. Egyes esetekben kiugróan magas a + vagy a – PHÉ; a negatív 

értékek összességében kevésbé jellemzik az egyházi iskolai alrendszerbe tartozó 

intézmények működését (6. táblázat).  
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Táblázat 6: Az egyházi iskolákban tanulók matematika teszteredményéhez kötődő pedagógiai hozzáadott érték (PHÉ) 201-
2013 között 

 2010 2011 2012 2013 

Országos tesztátlag 0,0 0,0 0,0 0,0 

Egyházi tesztátlag 1,7 8,3 3,8 2,8 

Katolikus 2,7 5,8 11,4 4,3 

Református 4,7 9,9 11,4 6,3 

Evangélikus -7,3 15,1 5,9 19,5 

Izraelita -29,3 -64,1 34,0 -88,8 

Görög Katolikus 34,6 8,2 -18,7 -4,6 

Buddhista -61,9 27,8 89,7 4,2 

Magyarországi Evangélikus Testvérközösség 59,8 98,2 -72,2 -106,8 

Hit Gyülekezet 36,5 33,4 20,0 5,0 

Keresztény Család Gyülekezet Vallási Egyesülete 92,5 84,4 75,8 - 

De La Sall Szent János Egyház - -26,6 -164 - 

Baptista - - -51,6 -35,7 

Magyar Pünkösdi Egyház - - -55,1 -23,7 

Gondoskodó Szeretet Szociális-Oktatási Szolgáltató Központ - - - 329,9 

Krisztus Légiója Kongregáció - - - -27,3 

Forrás: OKM adatbázisok 

Megjegyzés: Bolddal jelölt, ha a szignikáns eltérés az országos és egyházi átlaghoz kimutatott. Az Italic jelölés esetén a 
tanulószám 10 fő alatti. Az ettől eltérő, normál formátum nem szignifikáns. Az országos átlagnál kedvezőtlenebb pedagógiai 
hozzáadott értéket negatív előjellel jelöltük.    

Diszkusszió 

A magyar köznevelés egyházi iskolai alrendszerében 2010-2013 között bekövetkező 

változás (oktatást folytató felekezetek számának növekedése, új felekezetek megjelenése, 

mások egyházi jogállásának megszűnése) hatásai az egyházi alrendszer működésében a 

tanulói teljesítményekben és pedagógiai hozzáadott értékben a következők: 

- Az egyházi iskolák működésének viszonylagos állandósága mögött, beleértve az 
országos átlagnál magasabb tanulói teljesítmény-átlagot és PHÉ-t, a nagyobb tanulói 
létszámokat mutató, történelmi egyházak működése áll.  

- A tradicionális egyházakra inkább jellemző a magasabb társadalmi státuszú családok 
gyermekeinek beiskolázása; ehhez jó lehetőséget kínál, hogy ezek az iskolák nagyobb 
városokban, megyeszékhelyeken, Fővárosban vannak, s nem a gazdaságilag és a 
lakosság átlagos társadalmi státuszát tekintve hátrányosabb helyzetű régiókban. 
Erősíti a szelektív jelleget a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi profil, azonban ebben 
elmozdulhhez jó lehetőséget kínál, hogy ezek az iskolák nagyobb városokban, 
megyeszékhelyeken, Fővárosban vannaktézmények. Az izraelita felekezet tanulóit 
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kivéve a tanulók matematika teszteredménye országos átlagnál jobb, s a PHÉ-is pozitív. 
Ez a különbségtétel az iskolanagyság kapcsán is megjelenik. Mivel a PhÉ komponensei 
között találjuk a pedagógusi szaktudást és tanulói közösség hatását, ezért lehetséges, 
hogy a kisebb iskolák kevesebb számú pedagógusa és tanulói létszáma nem adnak 
elegendő inspirációt egymásnak.   

- Az új és/vagy kisebb felekezetek kisebb településeken, a gazdaságilag és a lakosság 
átlagos társadalmi státuszát tekintve hátrányosabb régiókban fogadnak tanulókat, 
amely mögött egy oktatási piaci rés felismerése épp úgy működhet, mint pedagógiai, 
társadalmi küldetés az itt élők esélyeinek javítására. Jellemzőbb a szakközépiskola és 
a szakképzés, mely iránt az alacsonyabb CSH indexel rendelkező családok érdeklődnek. 
E felekezeteknél a tanulók matematika teszteredménye és PHÉ-je alacsony, néhány 
esetben 10 főnél kisebb elemszám miatt az eredmények csak információk. Ez az 
alrendszercsoport is zömében kisebb iskolákból áll, amely megerősítheti az 
előzőekben tett megállapítást a pedagógusi és tanuló létszámra.  

- Nem találtunk magyarázatot arra, hogy alacsony CSHI-vel rendelkező, hátrányos 
helyzetű régiókban élő, szakképzésben résztvevőetanulók országos átlagnál jobb 
eredményt értek el a matematika tesztben negatív PHÉ mellett is. Lehetséges, hogy 
más, ezzel az eljárással nem kimutatható hatás áll e jelenség mögött.    

Hipotézisek ellenőrzése 

(H1) Igen, összességében magasabb az egyházi iskolákba járó tanulók családi 

háttérindexe, s inkább érdeklődnek iránta a magasabb társadalmi státuszú családok. 

Árnyalja ezt a képet a felekezeti vizsgálat, mivel e tekintetben a kisebb, újonnan létesült 

felekezetekbe nagyobb arányban járnak hátrányos helyzetű családok gyermekei, s családi 

háttérindexük is alacsonyabb az országos átlagnál   

(H2a) Igen, a nagyobb/történelmi felekezetek csoportja jobb eredményt ér el az OKM-

ben, mint a többi felekezet csoportja, s (H2b) mint az országos átlag.  

(H3) Részben kapott megerősítést az a hipotézis, hogy az egyházi iskolák pedagógiai 

hozzáadott értéke pozitív, s az intézmények kiküszöbölni képesek a tanulók szociális 

hátteréből fakadó hátrányokat: a történelmi egyházak közül az izraelita egyházat kivéve 

az elemzés kimutatta ezt a jellemzőt, a többi egyháznál, a kisebb iskolákban, a szakképző 

intézményekben ez a jellemzőt nem sikerült megmutatni.    

Összegzés 

Jelen kutatásban a tanulói teljesítményeket vizsgáltuk meg a magyar köznevelésben 

2001-óta évenként rendszeresített Országos Kompetenciamérés 2010-1013 közötti 

adatbázisán, a matematika teszteredményekre, s az intézményi és tanulói háttérkérdőívre 

támaszkodva és a pedagógiai hozzáadott érték számítást alkalmazva. Azt találtuk, hogy 

egy egységnek, egy alrendszernek tekintve az egyházi intézményeket, az országos átlagnál 

kedvezőbb családi háttérrel rendelkező tanulók járnak az intézményekbe. Az időbeli 

trendek és a felekezetenkénti elemzések azonban azt mutatják, hogy ezek a sajátosságok 

inkább a nagy, tradicionális iskolafenntartó felekezetekre jellemzőek. Az újabban létesült, 

kis egyházak által fenntartott iskolákba inkább a hátrányosabb helyzetű tanulók járnak, s 
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ez tendenciaként mutatkozik meg. Ezzel összefügg az egyházak alrendszerén belüli 

képzési szerkezeti váltás a vizsgált időszakban. A történelmi egyházak továbbra is a 

felsőfokú tanulmányokra előkészítő gimnáziumi képzést folytatják, ehhez képest az új 

egyházak, a kisebb egyházak a szakképzéssel jelennek meg az oktatás piacán. Az Országos 

Kompetenciamérés matematika teszteredményeiben ugyancsak a történelemi egyházak 

mutatkoznak eredményesbbnek, s körükben jobb a pedagógiai hozzáadott érték is. Ez alól 

az izraelita egyház a kivétel, ahol a vizsgált időszakra jellemző a negatív pedagógiai 

hozzáadott érték. A kis iskolák, az új felekezetek összességében gyengébb 

teszteredményeket értek el, s a pedagógiai hozzáadott érték is alacsony, sokszor 

markánsan negatív.  

Összességében az látszik, hogy az egyházi iskolák számának és tanulói létszámnak, 

aránynak növekedése az alrendszer pedagógiai működését összességben rontotta; a 

hagyományos egyházak változatlanul eredményesen kamatoztatják oktatási 

tapasztalataikat, s őrzik pozicióikat a magasabb társadalmi státuszú családok által inkább 

preferált gimnáziumi képzésben, míg a hagyományokkal nem rendelkezők, a képzési 

szerkezetben inkább a hátrányosabb társadalmi státuszú családok érdeklődésébe tartozó 

szakképzést választják. Ez a csoportosulás az iskolák székhelyét illetően is megjelenik, a 

főváros, nagy város, illetve a kisebb települések megoszlásában. Az iskolák pedagógiai 

megkűzdése a kedvezőtlenebb családi háttér negatív hatásával - az OKM teszteredmények 

alapján - nem látszik sikeresebbnek, mint a nem egyházi iskolák hasonló csoportjában. 

Vagyis, minden intézmény a szelekítv magyar közoktatás kontextusában működik.     

A kutatás korlátai: (1) Az értelmezés során figyelembe kell venni a kitöltött tanulói 

kérdőívek, tanulói teszteredményk felekezetenként eltérő arányát; adott telephelyen az 

alacsony tanulói létszámok torzulásához vezethetnek, s összességében egyházi iskolákat 

tekintve is torzulást okozhat. (2) A kutatók tisztában vannak azzal, hogy egy intézmény, egy 

köznevelési alrendszer pedagógiai hatékonysága, eredményessége komplex 

hatásmechanizmus eredménye, számos olyan tényező van, amivel ez a kutatás nem 

foglalkozott, s hogy a matematika teszteredmény a tanulói eredménynek csak egy jelzője.  
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Absztrakt 

A közoktatás tekintetében mind iskolai, mind tanulói szinten széles szakirodalommal 
rendelkezik az eredményesség témaköre. A közoktatás egyik jelentős szektorát jelenti az 
államilag támogatott magán szektor, amelybe tartozik az egyházi oktatás is. Azokban az 
országokban, ahol az egyházi szektor működtetése részben vagy egészben közpénzből 
valósul meg, érthető módon nagy jelentőséget tulajdonítanak a szektor 
eredményességének vizsgálatának. Jelen tanulmányunkban a Reformáció ötszázadik 
évfordulójának apropóját kihasználva a hazai protestáns és nem protestáns 
középiskolások kompetenciamérési és családjuk kulturális tőkéjéhez viszonyított 
kompetenciamérési eredményességét tesszük a vizsgálódásunk tárgyává. Az elemzés 
során tekintetbe vesszük, hogy a hazai egyházi szektor 2010 után jelentősen gyarapodott, 
éppen ezért a régi és új intézmények tanulóinak eredményeit külön is elemezzük. 
Fontosnak tartottuk a képzési profil és az iskolai környezet hatásának bemutatását. 
Eredményeink azt mutatták, hogy a régi és új protestáns és nem protestáns gimnáziumok 
között jelentős különbségek figyelhetőek meg a család kulturális tőkéjével kontrollált 
eredményesség terén, főleg abban az esetben, ha az iskolai környezeteket is figyelembe 
vesszük. 

Kulcsszavak: egyházi iskolák, eredményesség, kompetenciamérés, protestáns 

Abstract 

The topic of effectiveness has really wide literature in case of public education both school 
and student levels. One of the major sectors of public education is the state-sponsored 
private sector, which also includes religious schools. It is understandable they attach great 
importance to the sector's effectiveness in countries where the denominational sector 
operates partly or wholly financed by public money. The apropos of our present study is 
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the five hundredth anniversary of the Reformation. In this study we examined the 
effectiveness of protestant and non-protestant religious schools. We have been subject to 
our investigation both competence measuring results and competence measuring results 
controlled by cultural capital of students family. During the analysis, we consider that the 
Hungarian denominational sector has increased considerably since 2010 and that is the 
reason why the results of the students of old and new institutions are analysed separately. 
We considered the training profile and the impact of the school environment to be 
important. Our results showed that there are significant differences between the old and 
the new Protestant and non-protestant grammar schools can be observed in the 
competence measuring results controlled by the cultural capital of the family, especially 
if we consider school environments as well. 

Keywords: religious schools, effectiveness, competence measurement, protestant 
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Introduction 

In a large part of continental Europe church-run and state schools coexist, they often 

perform different functions, depending on the social environment and under which 

conditions the institution operates (Dronkers & Avram 2010). The legitimacy of church-

run schools is justified on the one hand by the freedom of education and on the other by 

the freedom of religion. Meanwhile Europe got less religious in recent decades where less 

where greater. In parallel the question of church-run schools has become an increasingly 

controversial subject, supporting and opposing groups clearly emerged (Maussen & 

Bader 2015, Maussen & Vermeulen 2015). Views are divided on the joint application of 

the two rights. There are two options; either religious education is given a greater role in 

public schools or it is necessary to maintain independent church-run schools (Maussen & 

Vermeulen 2015).  

The effectiveness of state-funded church-run public education institutions is an important 

issue for countries which are operating these schools (Bertola & Checchi 2013, Cornelisz 

2013). The question of effectiveness of church-run schools arises from time to time in 

Hungary as well. This question is particularly important at a time when in three academic 

years the number of church-run vocational education students has increased by two and 

a half time and the students of church-run vocational secondary schools has become more 

than three times higher (Educational Statistical Yearbook 2013/2014).  

In Hungary, church education began building again after the regime change, but never 

acquired a uniform image. Whereas various denomination are the maintainers and but 

inside of each denomination are different separated maintainers as well for example 

parishes, congregations.  The fact that there are significant differences in the success of 

each denomination is also known in the literature (Standfest et al. 2005, Kopp 2014, 

Morvai 2014a, etc.). In the Memorial Year of Reformation is especially important to look 

at the effectiveness of Hungarian protestant and non-protestant secondary schools. That 

is why we undertakes in this paper to explore how are protestant and non-protestant 

secondary schools perform on National ABC measurement and what stand behind the 

result. 

Church-run schools after the regime change 

The Hungarian public education system has undergone major changes since the '90s, as it 

has broadened its maintainer palette, in which the reorganization of church-run schools 

and the establishment of new institutions played an important role (Pusztai 2004). 

This possibility was provided by the birth of a law, after which the church-run institution 

network was relatively soon formed, the number of institutions and the number of 

students began to increase strongly, even in a relatively short period of time, it doubled 

between 1992-1995 (Pusztai 2004, Imre 2005). In the nineties, the reorganization in 

secondary education and the expansion of secondary schooling had a positive impact on 
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church-run schools, as most of them offered programs of maturity, which were even more 

preferred for high school students during this period. The spread of restructuring 

programs and the significant social need attached to them were also supportive (Imre & 

Györgyi 2006). 

After the initial intensified growth of the denominational sector, after the millennium, the 

demographic downturn in public education cohorts reduced the formation of new 

ecclesiastical institutions, but more inspirational factors have emerged, especially the 

need for stable social needs, favourable financing and the possibility of public education 

agreement (Imre 2005). Hermann and Varga (2016) called straight slow growth between 

2001 and 2009, in fact also shows that the growth of the church and the private sector 

was almost the same ratio. 

Since the 2010/2011 academic year, the number of religious schools has increased 

significantly, resulting in a range of stakeholders of church-run education widened. 

As a result of 2010/LXII law several former public institutions came under church-run 

maintaining in the last years. The main reasons of maintainer change were financial 

consideration or hope of promote better quality education, or afraid of school closures or 

afraid of to became maintained by the state (Morvai 2014b). It is also worth mentioning 

that, in addition to the growth of church-run schools, the number of private schools 

showed a decreasing tendency (Hermann & Varga 2016). This is partly due to the fact that 

formerly funded schools with religious affiliation were chosen to have the actual church 

reservation after the law amendment (Morvai 2014b).  

In Hungary, the number of church-run schools, the number of pupils and teachers 

increased following the amendment of the Act of 2010, depending on the short time 

elapsed, as a growth rate of two to three times can be observed in each area. The 

distribution of the educational profile of the church-run secondary schools has also 

undergone a major change, as vocational secondary school education has gained more 

and more space, but at the beginning of the two thousand years it was clear that grammar 

school education was typical, and by 2016 it was only two thirds of the training profile. 

These new/received institutions have increased in the disadvantaged regions (Hermann 

& Varga 2016). Which confirms the results of our previous interviews (Morvai 2014b), 

which indicated that it was an important motivation factor for church maintainers to open 

up to the disadvantaged. 

Although the church-run palette is very wide, a more restricted group - more than 10% of 

the maintainers - owns more than half of the schools. According to the data of the 

Education Office (2016) the denominational distribution of the secondary schools is 

distributed as follows: 43% are Roman Catholics, half of them in a monastic reservation, 

21% Reformed, 12% Baptists, 8% Evangelic, 2% Greek Catholics, while the other category 

was 15%. 
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Examinations of the effectiveness of church-run schools 

The study of the performance of students in private and public schools is primarily carried 

out at national level (Coleman & Hoffer 1987, Greeley 1982, Lubienski & Lubienski 2006, 

etc.), but the introduction of international measurements (PISA, TIMSS, PIRLS) also 

provides an opportunity for international comparisons (pl. Dronkers & Róbert 2008, 

Dronkers & Avram 2010, etc.).  

The Coleman Report (1966) is commonly referred to in school performance research. One 

and a half decades later, significant studies were also carried out that studied differences 

in performance studied with consideration of maintainer differences (Coleman, Hoffer & 

Kilgore 1982, Greeley 1982). One of the major focal points of performance analysis of the 

differences between sectors is American result of Coleman, Hoffer & Kilgore (1982) which 

say that students in Catholic schools achieve better performance than their counterparts 

in the public sector. It was another decade later also detected (Bryk, Lee & Holland 1993), 

even in those schools, disadvantaged people belonging to an ethnic group were able to 

achieve better results than those with better backgrounds, which did not affect the public 

sector (Coleman et al. 1966, Greeley 1982).  

After the Coleman Report was launched to grow the number of studies that show a better 

performance by low social status of students in Catholic high schools (Bryk, Lee & Holland 

1993, Carbonaro 2003), and the disadvantaged and underprivileged pupils in downtown 

Catholic schools were able to achieve the best results (Peterson & Walberg 2002). Thus, 

the results (Coleman et al., 1966, Greeley 1982) have shown that the impact of ethnic 

differences and poverty on educational performance can be reduced more effectively by 

Catholic schools. The better results of disadvantaged and ethnic minority students in 

Catholic schools have been confirmed by some of the later research (Greeley 1982, 

Morgan 2001), the other part did not find such a connection (Hoffer 1998, Carbonaro & 

Covay 2010).  

Some researchers see the key of the better performance of religious sector in selection 

which means that they have more possibilities to select more talented students (Oldfield, 

Hartnett & Bailey 2013). Based on empirical data in North Rhine-Westphalia, Dronkers 

and Hemsing (2005) examined differences between Catholic, Protestant and public 

schools. In examining the results of higher education, it was found that students of 

ecclesiastical schools were also better at controlling the family background, so the results 

could no longer be explained by better individual abilities or with a more favourable 

family socioeconomic status (Dronkers & Hemsing 2005). In the light of this, it is more 

interesting to note that Corten and Dronkers (2006) find that state-funded but private 

institutions are more effective for low-status students than for higher social strata. 

McEwan (2000), after examining the US research history, concludes that the individual 

achievements in standardized tests do not have an impact on whether a student is 
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studying in Catholic high school but has a positive impact on graduation and higher 

education. Altonji et al. (2005) found similar results for the test and maturity results. 

Bertola and Checchi (2013) highlight an even more important thing that may be useful for 

rethinking, reinterpreting and synthesizing earlier results. Their results show that the 

private sector and, as a part of it, ecclesiastical schools do not always perform better than 

the public sector if we look at the results of standardized tests. The composition and 

effectiveness of the private sector depends on performance of the public sector because 

private sector is an alternative to school users. This means that in countries with a higher 

level of education in the public sector, there is greater selection, the private sector is more 

likely to turn towards less oppressive, less motivated or poorly skilled learners. 

Otherwise, it is exactly the opposite, where there is a lower level of education in the public 

sector, the parents of the students with better background and better qualifications are 

more likely to be attracted by the private sector, where schools are primarily involved in 

training these students. So their development has significant historical and social roots. 

Bacskai and Pusztai (2015) have highlighted that in the Hungarian education system both 

phenomena can be observed in the private sector, to which the denominational sector is 

implicated. In the capital city talent management is more emphasized, but rural areas 

focus on the compensation for students’ disadvantages (Pusztai 2004, Pusztai 2014). 

After that, the question may be how the composition and effectiveness of ecclesiastical 

schools evolve in Hungary. Kopp (2014) investigated the 8th and 10th grade student’ 

National ABC test 2012 of church-run schools, focusing mainly on mapping students' 

family backgrounds in relation to the school-maintaining denomination.  She found that 

in church-run schools have students from better family background. But when she 

examined denominational differences, the picture was already changed. Actually big 

school-maintainer denominations could dispose really good family background. The best 

family background was found by Lutheran schools students. A little bit worst family 

background was explore by students of Roman Catholic institutions and even less 

favourable by Reformed schools students (Kopp 2014). The next chapter explores 

characteristics of the Hungarian protestant and non-protestant secondary schools 

effectiveness. 

Effectiveness of protestant and non-protestant secondary school students 

Research methods 

At the turn of the five hundred-year anniversary of the Reformation, it was important to 

examine the achievements of protestant secondary schools which have been doing so 

much in education for centuries. In our current research we examine the effectiveness of 

protestant and non-protestant secondary schools in a nationwide research. Our main 

question is that are there any differences in effectiveness between students of protestant 

and non-protestant church-run secondary schools. We wondered whether the cultural 

capital of the pupils' family showed differences between protestant and non-protestant 
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secondary school students. Furthermore, it is also how the competency scores change 

when the impact of the student’s family’s cultural capital is eliminated. 

For our research we used the student, school site and institutional database of the 

Hungarian National Assessment of Basic Competencies 2014268. For the analysis we only 

used the data of grammar school and vocational secondary school students which were 

declared valid by the Office of Education 269 . SPSS 19.0 program was used to analyse 

databases. During the investigations cross-tables, variance analysis and linear regression 

analysis were used270. 

The dependent variables of the studies were Mathematics and Reading competency 

scores and Mathematics and Reading competency scores controlled by the cultural capital 

of the family. So our variables so used are both continuous variables. An important 

opportunity for measuring effectiveness is measurement of impact of the school, which 

serves as show the differences between results which can be expected because of the 

family background of students and the actual results. In this case it is called controlled 

effectiveness271 and it is correlated to cultural capital of students’ families272. The impact 

of the cultural climate of the family on the pupil's school career was studied by many 

researchers (Bourdieu 1973, Becker 1975, Bourdieu 1986, Hermann & Varga 2016, etc.). 

In the study, it was also important to consider that some secondary schools were 

operating in church-run maintain even before the last major waves of expansion, so we 

examined whether they were included in the Hungarian National ABC 2010 Database or 

not. We have distinguished one group of church-run schools which started to operate 

before 2010 and another group which started to operate after 2010. The first group is 

named formerly church-run sector, the second one is named newly church-run sector. 

Newly church-run institutions include institutions which have been transferred or newly 

founded. It was necessary because it is not clear on the website of the Education Office 

                                                 
268 Merging institutional and site data was based on the OM identification code. When merging with the student database 
a special ID was created which included the OM ID and the number of site and training profile was also taking into 
account.  
269 For each of the analyses, we only used the cases for which the data was in the database, and the missing data was 
not separately replaced. For example it was not replaced with the average of the pupils with similar characteristics. The 
main reason being that reliability was considered as a major factor. 
270 Below hundreds of element numbers are also indicated, these are also described in the comment under the tables. 
The case numbers are worth less than a hundred critically viewed. 
271 Controlled effectiveness variables are continuous variables and they can also be positive and negative values. The 
family background was filtered out by using linear regression, where the dependent variables were in the first case 
Mathematics competency scores of students, in the other case reading competency scores of students, and the 
independent variable was the student's cultural capital index. As a result of the regression, we can find the average 
competency points and the slope of the linear straight line. Based on this information it can be calculated what kind of 
performance is expected from the family background. It was calculated by slope of the linear line multiplying with the 
cultural capital index and adding the average competency points. The difference between the expected result and the 
actual result gives the controlled effectiveness. 
272 The cultural capital index includes variables which show family learning attitude. It includes three-level school 
qualification of students’ mothers and fathers, numbers of books of own and family, and that student has or not own 
study desk at home. We have taken into account the three-level school qualification, where a maturity certificate 
counted simple weight and a diploma with a double weight, those whose parents do not have a maturity got zero points. 
Who have their own book and desk got one-one point. By number of family’s books families with a maximum 150 books 
have zero, and those with 150 and 600 books have one, more than 600 books have two points. The so-called student 
cultural capital index is an 8-degree scale with an average of 4.5 and a deviation of 2. 
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whether one institution is transferred from the public sector or was newly founded by the 

church-run sector. It is obvious that the formerly church-run sector cannot be regarded 

as a single block since it could be further broken down by the year of launches (eg Pusztai 

2002) or by the maintenance denominations (Pusztai 2009), but in this study only 

Protestant and non-protestant denominations are separated. For a deeper understanding 

of the results we also considered the school environment, this was created taking into 

account school size273 and the type of the settlement of the schools274. At the level of 

explanations, we also addressed the question of the typical learning atmosphere in the 

individual school environments. 

Results 

In the first step of our exploration, the data of vocational secondary school and the 

grammar school students are still treated together, we can see that in the same way as in 

the literature (Coleman, Hoffer & Kilgore 1982, Bryk, Lee & Holland 1993, etc.) both in 

case of Mathematics and Reading competencies the church-run sector perform better 

than the total sample (Figure 1). Concentrating on the Protestant or Non-protestant 

character of the maintainer denomination, there are significant differences in the church 

sector within the competency measurement results of pupils studying in Protestant and 

non-protestant schools. 

In case of Mathematics competency scores protestant secondary students are lagging 

behind not only the non-protestants, but also the results of the total sample. In contrast, 

in the case of Reading competency scores, they produced a higher average score than the 

total sample, but they did not even approach the results of non-protestant secondary 

schools students in this competence area either. It is worth noting, however, that we 

cannot talk about very drastic differences. The biggest difference between Reading 

competency scores of non-protestant and total sample is 18.7 points. 

Figure 1. Mathematics and Reading competency scores of church-run secondary schools’ students separated by protestant 
and non-protestant maintainers (n=9529) 

 
Source: Merged database of institutional, site and 10th grade student data of Hungarian National ABC 2014 (N=62314) 

                                                 
273 small, middle, big 
274 capital city, county seat, town 
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But what we find when we examine the controlled effectiveness? We did not find any 

significant differences between results of protestant and non-protestant secondary 

school students in case of controlled results of competency measurement (Figure 2). In 

case of Mathematics both of the examined groups behaved according to the average 

controlled competency scores of church-run schools, so they averaged 8 points worse 

than those expected from the family background; on the other hand, in case of Reading 

competency scores, the students of Protestant schools were somewhat above the average.  

Figure 2. Mathematics and Reading competency scores of students controlled by cultural capital of students family 
separated by protestant and non-protestant maintainers (n=9529) 

 
Source: Merged database of institutional, site and 10th grade student data of Hungarian National ABC 2014  (N=62314) 

If we examine the cultural capital of the students (Figure 3), it clearly emerges that the 

Protestant secondary schools lag behind the non-protestant, but their results are slightly 

better than the sample average position. 

Figure 3. Cultural capital index of students family separated by protestant and non-protestant secondary schools (n=9529) 

 
Source: Merged database of institutional, site and 10th grade student data of Hungarian National ABC 2014 (N=62314) 

Concerning the expansion of the ecclesiastical sector, we know that some denominations 

and maintainers have taken a different share of this. It is therefore worth examining the 

effect of sector expansion on controlled results of competency measurement. Based on 

earlier results (Morvai 2014b, Pusztai 2014, Hermann & Varga 2016) we know that the 

post-2010 expansion of the church-run sector has been characterized by opening up to 

disadvantaged groups and vocational training. The two factors are closely linked, since 

the student base comes from families with less socioeconomic status in vocational 

training, even the background of vocational secondary school students is below the level 

of grammar schools (Radó 2000).  
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It is therefore worth observing how the results are changed by separating the results of 

the students of formerly and new church-run sectors (Figure 4). In this case, the data show 

that students of formerly Protestant schools perform better both in Mathematics and in 

Reading than in the students of formerly non-protestant secondary schools, whereas in 

the new institutions the results of Protestant secondary school students are worse, 

especially in Mathematics. Overall, it is worth noting in relation to the effectiveness of the 

newly church-run institutions that it can be not expected the same performance from 

these institutions in the years following the takeover or after establishing than it is typical 

of the formerly church-run sector. On the one hand, because of the less favourable social 

background, and on the other hand, because the effect of religious pedagogy is the first to 

socialize, only after that they can have more effect on the effectiveness (Morvai 2014b, 

Bacskai & Pusztai 2015). 

Figure 4. Students’ Mathematics and Reading competency scores controlled by cultural capital of students families 
separated by protestant and non-protestant maintainers and time period of church-run maintaining (n=9529) 

 
Source: Merged database of institutional, site and 10th grade student data of Hungarian National ABC 2014 (N=62314) 

There are big differences between denominations in case of open to vocational secondary 

training. Some denominations were very productive in receptions of vocational secondary 

schools for others it was not really important. However, as indicated earlier, it greatly 

influences the effectiveness of students which training program they are participated. The 

average of church-run sector in case of Mathematics competency scores to a greater 

extent and in case of Reading competency scores to a smaller extent is below the average 

of the total sample (Figure 5). The biggest differences between secondary school training 

profiles can be observed in case of church-run sector. Especially big in case of scores of 

protestant vocational secondary schools and grammar schools’ students. The results of 

both formerly and newly Protestant vocational secondary schools’ students remain below 

the church-run sector average for both competences, and well below the average of the 

total sample. In case of vocational secondary schools, in two cases, the church-run sector 

was able to achieve better results than the total sample, in case of Mathematics the newly 
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non-protestant sector, and in case of Reading the formerly non-protestant sector. In case 

of grammar schools the best results were provided by the two formerly church-run 

sectors, and the Protestant sector was somewhat better in both competences. 

Figure 5. Students’ Mathematics and Reading competency scores controlled by cultural capital of student’ families 
separated by protestant and non-protestant maintainers and training profile and time period of church-run maintaining 
(n=9529) 

Source: Merged database of institutional, site and 10th grade student data of Hungarian National ABC 2014 (N=62314) 

But what families do students come from? With take into account the cultural capital 

index (Figure 6), there was no significant difference in case of vocational secondary school 

training, however, in the case of grammar school training, a greater deviation of data was 

observed. There is a significantly higher cultural capital index of students of formerly non-

protestant institutions than in case of the full sample, but the cultural background of the 

student's family in case of formerly Protestant grammar schools is similar to the total 

sample. So it seems the better controlled competency scores of students of formerly 

Protestant grammar schools cannot be explained by the more favourable family 

background.  
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Figure 6. Cultural capital index of student’ families separated by protestant and non-protestant vocational secondary and 
grammar schools (n=9529)  

 
Source: Merged database of institutional, site and 10th grade student data of Hungarian National ABC 2014 (N=62314) 

If we look at the group of grammar school students from Protestant and Non-protestant 

formerly church-run secondary school students, we can see that there are significant 

differences by school environments (Figure 7). More abundant analysis of data would 

overstate the framework of the study, so we only want to highlight the two most 

prominent results. While in the case of the non-protestant sector, relatively balanced 

results can be observed, in the case of the Protestant sector, the outstanding outcomes of 

the middle and big sized capital city grammar schools students give significant part of the 

sector's results. 

Figure 7. Mathematics and Reading competency scores controlled by the cultural capital of the family in case of formerly 
protestant and non-protestant grammar schools’ students separated by school environments (n=9529) 

 
Source: Merged database of institutional, site and 10th grade student data of Hungarian National ABC 2014 (N=62314) 
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However, in the background of the results, it is worth noting that in the capital city only 

85 students belong to middle sized formerly protestant grammar schools and 208 belong 

to big sized, the students are studying at 3-3 institutions. The effectiveness is due to a 

number of factors, our study mainly placed in cultural capital of the family to the fore 

(Figure 8) as one of the important but not the only influencing factor in effectiveness, but 

also the school environment can have a significant impact. 

For example, the outstanding relative achievement of the students of the middle-sized 

Protestant grammar schools can be attributed to the fact that schools can give bigger 

advantage for students with lower cultural capital background because these schools 

have better school compositions than non-protestant grammar schools with a little bit 

lower cultural capital compositions. However, in the case of bigger sized protestant 

grammar schools the advantage can be not explained on this way. 

Figure 8. Cultural capital index averages of formerly protestant and non-protestant grammar schools’ students separated by 
school environments (n=9529) 

 
Source: Merged database of institutional, site and 10th grade student data of Hungarian National ABC 2014 (N=62314) 

From this point of view, we can find new explanatory factors, such as attitudes towards 

learning on the school site275. Our results clearly demonstrated (Figure 9) that students 

who are learning middle or big sized Protestant grammar schools in the capital city, learn 

bigger percent on a school site with learning supportive atmosphere than students of non-

protestant grammar schools who study mostly on schools sites with learning-normative 

atmosphere. So this explanation, which is just one of the possible effects, can have a 

profound effect on effectiveness. 

                                                 
275 From the point of view of effectiveness, the typical student's attitudes towards school and learning can be decisive. 
We have also found a question about this in the school-site questionnaire. How typical are the following statement on 
your site in case of grammar school training? Rate seven-point scale! Mark with 1, if it is not at all, with 7 if it is very 
typical! a) Students are motivated b) Knowledge and academic effectiveness have value among students, c) Students 
often miss, play truant d) Students are undisciplined e) Parents do not help, do not encourage their children learn at 
home. By cluster analysis, three clusters were drawn out of the items (Annex 1). 
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Figure 9. Typical learning attitudes of school sites in case of protestant and non-protestant middle and big sized capital city 
grammar school students (n=912) 

 
Source: Merged database of institutional and site data of Hungarian National ABC 2014 (N=1684) 

Summary 

As seen the effectiveness of maintainer sector can be tested in many ways, such as 

learning outcomes, performance on standardized tests, the intention of further education. 

It may be an important consideration where can the schools with different maintainers 

get along students from different family background. The effectiveness prevail as a 

multiplication effect therefore we tried to highlight some possible explanations without 

completeness. Although, overall, the church-run sector performs somewhat better than 

the total sample in both areas of competence, however, we could not talk about significant 

differences as well as with controlled results of competency measurement. At the same 

time, we found that even if we take into account the impact of the last wave of increase 

the number of schools in church-run sector and the differences arising from the training 

profile, there are significant differences. The results showed that between formerly 

church-run grammar schools students the students of protestant institutions can achieve 

better controlled competency scores. However, in the background of it was detected the 

impact of two prominent school environment. The outstanding achievement of middle 

sized capital city schools can be explicable with the impact of family background in case 

we are simplifying complicated mechanism. At the same time in case of big sized capital 

city schools it could not be explained. But in their case the effect of the typical learning 

attitude on the site was significant. 

These explanations provide only one possibility for the differences between the results, 

but they can also establish a number of subsequent studies. We important to note that the 

data are based on a nationwide survey, therefore it was not possible to reveal a subtle 

variables such as students' religiosity, school climate, prevailing norms, values, 

educational values, which could significantly modulate the image.  
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Annex 

Annex 1: Characteristics of grammar school sites based on typical learning attitudes (cluster centres) 

 learning-disruptive 
atmosphere 

(n=178) 

learning-normative 
atmosphere (n=352) 

learning-supportive 
atmosphere (n=291) 

Students are motivated 3 4 6 
Knowledge and academic effectiveness 
have value among students 

3 4 6 

Students often miss, play truant 4 2 2 
Students are undisciplined 3 2 2 
Parents do not help, do not encourage 
their children learn at home 

4 3 2 

Source: Merged database of institutional and site data of Hungarian National ABC 2014 (N=1684) 
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