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SZÜLŐK AKADÉMIÁJA 3. ELŐADÁS 

Téma: Keresztyén értékrendszer napjainkban 

Szeretettel hívtuk és vártuk az Arany János református Általános Iskola és Óvoda 
szülői közösségét a Szülők Akadémiája előadássorozat 3. előadására. 
Témaválasztásunk célja az a tény, hogy a keresztyén, református hagyományt 
folytató, ahhoz hű maradó munka, törekvés a jelenkori világban küldetés és kihívás. 
E hagyomány oltalmazását, öregbítését és előmozdítását méltán tűzhetjük ki 
legfontosabb célunknak. Különösen fontos ez akkor, amikor az egykor 
zsinórmérceként szolgáló értékek és erények viszonylagossá válása jellemez. Ebben 
a világban a keresztyén református szellemiségű oktatási intézmény közösségének 
küldetése olyan vízió megtartása, amely elkötelezettséget kíván. Másrészt az 
előadás témája teljes mértékben összefonódik iskolánk névadójának, Arany 
Jánosnak, a nagy költőnek, pedagógusnak a protestáns nevelésfilozófiájával. 
Nevelésfilozófiáját többek között a korabeli európai szellemiség is áthatotta, 
ugyanakkor a nemzeti érzület is mélyen áthatotta. A Domokos napra című versében 
a mai napig érvényes, teljes nevelési cél- és feladatrendszert épített fel. 
Előadónk Dr Szenczi Árpád egyetemi oktató, a Károli Gáspár Református Egyetem 
Pedagógiai Karának nyugalmazott dékánja évtizedek óta kutatja a keresztyén 
professzionális nevelést, többek között a nagykőrösi tanítóképzés történetét, 
szellemiségét, nevelési rendszerét. 
Hallhattunk tőle arról, hogy az európai kultúra a kereszténység értékrendszerére 
épül, amely kettős alapú: egyrészt az abszolút szép is igaz; „isteni”, másrészt az 
emberi bölcsesség által is elfogadott, felhalmozott kulturális, morális érték. Ez a pólus 
viszont nem engedi az egyes ember abszolút szabadságát, hiszen teremtettségében 
sincs egyedül, tehát igazodnia kell a társas relációkhoz: az élő, az élettelen világához 
és a másik emberhez. Ezek a viszonyulások csakis neveléssel alakíthatók. A 
bölcsesség és erény, azaz a ratio iskolájában nemcsak az akadémiai típusú 
tudományosság érvényesül, hanem a hitből származó tudásrendszer is. A 
köznevelés tekintetében, a „mindenki iskolájában” ez a hitből származó teljes tudás 
determinálja a nevelési folyamatot. ,,A test világa a szem. Ha szemed ép, egész 
tested világos. De ha a szemed rossz, egész testedre sötétség borul. Ha tehát a 
világosság, amely benned van, sötétség, mekkora lesz maga a sötétség?’’ (Máté 6, 
22-23) Ezt a tézist Apáczai Csere János tudományos rendszere is kiteljesítette: 



egyértelműen kifejtette, hogy vannak dolgok, amelyek a természet világosságánál 
értelmezhetők, de olyan értelmezésre is szükség van, amely a kegyelem 
világosságánál válhat teljessé.  
Köszönjük Dr Szenczi Árpád rendkívül tartalmas előadását, iránymutatását. 
Tudományos közéleti tevékenységéről, kutatásairól tanulmányaiban, megjelent 
könyveiben olvashatunk bővebben. 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 


