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A Sylvester János 
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1997 őszén a XIV. kerületi Pillangó parkban, az akkor már egy éve ösz-
szevonás miatt megürült iskolaépületben új gimnázium kezdte meg 
működését, a Sylvester János Protestáns Gimnázium. Első évnyitó ün
nepélyét - mint azóta minden évnyitó és évzáró ünnepélyét, és ének-ze
nekarának karácsonyi hangversenyét - a zuglói Lőcsei úti evangélikus 
templomban tartotta; első iskolai ünnepi megemlékezését pedig - 1997 
október 22-én - a törökőri református gyülekezet templomában. Erről 
az iskoláról szeretnék beszámolni a Credo olvasóinak. 

A gimnáziumot egy tanár-közösség alapította; ennek a közösségnek a 
nevében beszélek ebben a cikkben többesszám első személyben. Szerve
zetileg tehát nem egyházi, hanem egyesületi fenntartású iskoláról van szó, 
mégis ugyanazt a feladatot tűztük magunk elé, mint amelyet minden ér
telmes egyházi iskola: a keresztyén szellemű nevelés keretében történő 
korszerű oktatást, közelebbről a hit és értelem együttes, egyszerre való 
művelését; protestáns felfogásban, de minden felekezeti megkötöttség 
nélküli nyitott szellemben (ezekre a kérdésekre még visszatérek). 

Az iskola alapítása sajátos helyzet következtében, sajátos előzmények 
után történt meg. Erről itt annyit kívánok elmondani, hogy az alapító 
tanárok többsége a református egyház tagjaként, néhányan pedig evan
gélikusként, katolikusként és felekezeten kívüliként egy református 
gimnáziumban ismertük meg az azonos elvek alapján végzett közös 
munka örömét (olyan munkatársunk is van, aki éppen e közös munká
ban lett a református egyház híve és tagja). Megismertük a rendszervál
tás után újrainduló egyházi oktatás csapdáit, s végül, 1995-96-ban meg
ismertük azt a helyzetet is, amelyben az iskolafenntartó - többségünk
nek saját egyháza, melyhez erősen kötődünk ma is - munkánkra többé 
nem tartott igényt.1 

Ennek a tapasztalatnak nem könnyű - és ma sem egészen végleges -
feldolgozásával párhuzamosan merült fel az a gondolat, hogy új iskolát 
alapítsunk. Ehhez azonban tisztázni kellett magunkban azt, vajon nem 
csupán a „csakazértis megmutatjuk" szándéka vezet-e; mert egy ilyen 
szándékból táplálkozó erőfeszítésre nem várhatjuk azt az áldást, amely 
a magát keresztyénnek valló ember szolgálatának legfőbb erőforrása. 



Természetesen áldáson nem azt értjük, hogy az Úristen garantálja az eredményt és át
vállalja tőlünk az alapítás kockázatait és felelősségét, hanem azt, hogy végsőleg nem 
hagy el bennünket, és „megőrzi szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban". 
Ebben a hitben határoztuk el 1996 tavaszán, hogy létrehozzuk és bejegyeztetjük a 
Protestáns Gimnázium Egyesületet azzal a céllal, hogy ha a megfelelő feltételeket si
kerül biztosítani, alapítója és fenntartója legyen az általunk elképzelt gimnáziumnak. 

Lépésünk végső indítéka az volt, hogy ugyanaz a feladat állt előttünk, mint amely
nek megoldásán korábbi közös munkahelyünkön is tőlünk telhetőleg dolgoztunk; s 
az értelmes keresztyén nevelés szempontjából egyházunk és a magyar társadalom rá
szorultsága és elesettsége tapasztalatunk szerint nem csökkent, hanem nőtt. Igaz, 
azt is nagyon nehéz lett volna tudomásul venni (személy szerint nekem különösen 
nehéz), hogy az általam összegyűjtött tanár-csapat, mely a közös munkát több éven 
át kipróbálta, s melynek már kialakult erős összetartozását a közösen elszenvedett 
méltánytalanság csak megerősítette, érthető egzisztenciális okokból szétszóródik, s 
az a lelki-szellemi tőke, amely az együttdolgozás során benne felhalmozódott, k i 
használatlanul elaprózódik, felszívódik, eltűnik. 

Az induló tanári testület szinte hiánytalanul együtt volt. Az Egyesület nevében 1996 
folyamán a főváros és több kerület önkormányzatával is tárgyaltunk, abban reményked
ve, hogy az egyáltalán nem örömteli iskola-összevonások révén üressé vált épületek kö
zött találunk olyat, amelynek tulajdonosa szívesen látja a mi iskolánkat. Tudtuk, hogy 
anyagi helyzetünk nem lesz könnyű: ha nem akarjuk kizárólag a tehetősek gyerekeit ta
nítani, akkor nem kérhetünk diákjaink családjától alapítványi léptékű - havi 15-20.000 
forintos - hozzájárulást. Ha pedig ilyet nem kérünk, s az iskolát nem alapítványi ke
retben szervezzük meg, akkor biztos forrásként csak az állami normatív támogatásra 
számíthatunk, amely a működésnek kb. 60 százalékát fedezi; a hiányzó összeget ado
mányokból, pályázatokból, a családoktól kért nagyon szerény - havi 2-3000 forintos -
hozzájárulásból, takarékosságból, (s három év elteltével a személyi jövedelemadó egy 
százalékából) kell biztosítanunk. Nagyon sok iskolától és más intézménytől kaptunk 
természetben segítséget használt bútorok és felszerelések formájában; s amikor eljött 
az ideiglenesen kapott tárolóhely kiürítésének ideje, bosszankodva és boldogan cipel
ték a tanárok ezeket a bútorokat egyik támogató iskola pincéjéből a másiknak a padlá
sára, onnan az ismerős gyülekezet tatarozásra kiürített templomkarzatára; Budáról 
Pestre, onnan Budafokra aztán tovább. Bosszankodva, hogy még mindig nincs végleges 
épületünk, és boldogan, hogy már egy teljes iskolára való bútorunk van. S eközben na
gyon világosan éreztük, hogy vállalkozásunkat most nem a rendszerváltás lelkesedésé
ből és reményeiből fakadó általános érdeklődés kíséri, s ha tervünk sikerül, a sok iskola 
egyike leszünk csupán. Mégis elegendő biztatást kaptunk igazgató- és tanár-kollégák
tól, személyes jóbarátoktól, köztük lelkészektől, gyülekezeti tagoktól, s ami talán a leg
többet jelentette, volt tanítványainktól. (Közülük néhányan fiatal tanárként most ná
lunk, a Sylvester János Gimnáziumban kezdik pályájukat.) 

A feltételek tisztázódása után az Egyesület 1997 februárjában alapította meg az is
kolát, s a március-június között meghirdetett és lebonyolított felvételek után szep
temberben kezdtük el a tanítást. A munka megindítását lényegében két nagyvonalú 



támogatás tette lehetővé: az egy évvel korábban megürült épületet a Fővárosi Önkor
mányzattól kaptuk meg 99 évre a XIV. kerület egyetértésével; s az induláshoz a So
ros Alapítvány nyújtott 8 millió forintos anyagi segítséget. 

Iskolánkat - meghirdetett és jóváhagyott programunk szerint - hat évfolyamos gim
náziummá kívánjuk kiépíteni felmenő rendszerben úgy, hogy az első két évben négy 
évfolyamos képzésre is felvettünk egy-egy osztályt; így első érettségiző osztályunk 
2001 júniusában végez. Hat évfolyamunkon jelenleg tizenegy osztály van összesen 317 
diákkal. Olyan iskolát terveztünk, amely nem a mindenáron való elitképzésre törek
szik, nem is „versenyistállót" tart fenn, hanem legfőbb többletét a nevelésben nyújtja.2 

Természetesen a nevelésen belül a korszerű műveltség igénye magas színvonalú okta
tást is jelent; ennek érdekében indítottuk 2000-ben az újonnan felvett 7. osztályokban 
az emelt óraszámú matematika, illetve német nyelvi csoportot. 

A nevelésben nagy szerepe van az iskola protestáns jellegének, amely abban áll, hogy 
oktató és nevelő munkánkat elsősorban a magyar protestantizmus pedagógiai hagyo
mányait követve végezzük. Ezért hangsúlyozzuk - nemcsak a hitoktatásban - az Is
tenhez, illetve az Isten beszédéhez, a Bibliához való személyes viszonyt; a gondola
tainkért, szavainkért és tetteinkért (mulasztásainkért) való személyes felelősséget; 
az egyén felelősségét a közösségért és a közösség felelősségét az egyénért. Mindez 
részletesen olvasható pedagógiai programunk teológiai alapvetésében3, amely azon
ban a gyakorlati pedagógiai kérdések protestáns szellemű tárgyalásában is a közös 
keresztyén gyökerekhez való tartozást hangsúlyozza. Névválasztásunk sem véletlen. 
Névadónk, Sylvester János egyik legfontosabb alakja a magyarországi reformációnak, 
noha nem lehet tudni, hogy annak melyik irányzatához tartozott. Az elvaduló hitvi
tákban ugyanis nem vett részt (ahogy Horváth János írta róla, „nem rútolt és nem 
csúfolt senkit"), s nem ismerünk tőle olyan írást, amelyből felekezeti „pártállása" 
megállapítható lenne. Azt azonban tudjuk, hogy nyomdát alapított, hogy megírta a 
magyar nyelv első nyelvtanát, elsőként fordította magyarra az Újszövetséget; azaz 
hazája történelmének egyik legnehezebb szakaszában meglátta, elvállalta és végezte 
a feladatát. Ebben szeretnénk követői lenni. 

Iskolánk ezért nemcsak a protestáns felekezetekhez tartozó és nemcsak a kifeje
zetten elkötelezett, egyházi háttérből jövő diákokra akar építeni, hanem közösségébe 
fogad vallási hovatartozástól függetlenül minden olyan jelentkezőt, aki a keresztyén 
hit és értékrend iránti nyílt és barátságos érdeklődéssel jön hozzánk. (Ezért diákja
ink között nem kis számban katolikus, illetve nem vallásgyakorló családok gyerekei 
is találhatók.) . 4 

Sajátos az iskola helyzete abban is, hogy szándéka szerint keresztyén szellemiségű 
(az oktatásügyben használatos nevén „világnézetileg elkötelezett") intézmény létére 
a benne dolgozóknak biztosítani kívánja a minőségi értelmiségi munkához elenged
hetetlen szellemi autonómiát. Ezt a nem könnyű, de nem is megkerülhető feladatot 
az elemi józan ész parancsára vállaltuk; s erre irányuló szándékunkat igazából nem 
is volna indokolt „sajátos" vonásnak nevezni, annyira természetesnek és magától ér
tetődőnek kellene lennie. Sajnos, vannak tapasztalataink arról, hogy jónéhány egyhá
zi iskolafenntartó esetében nem így áll a helyzet; márpedig ahol és amíg nem így áll 



a helyzet, ott és addig az egyházi iskolafenntartó éppen a legjobb tanárok számára 
nem lesz vonzó és megbízható munkaadó. Ez pedig törvényszerűen kihat az iskola 
minőségére is. 

Napirendünkben, heti és éves munkarendünkben néhány egyszerű szokással, va
lamint kiemelt és ünnepi alkalmakkal igyekszünk megalapozni - és egyúttal kifejez
ni - iskolánk keresztyén protestáns jellegét. Minden reggel az első óra elején biblia
olvasásból és egyházi énekből álló rövid áhítattal kezdjük a napot (az első órák ezért 
mindig 50 percesek), az utolsó órát pedig egy hálaadó ige közös elmondásával zár
juk. Hetenként egyszer - jelenleg szerdán, az 5. órában - kb. fél órás istentiszteletet 
tartunk az iskola összes diákja és dolgozója számára, az egyházi ünnepeket pedig kü
lön istentisztelettel és egyéb módon is (pl. vetélkedővel) ünnepeljük meg. Az újon
nan felvett diákok számára minden évben „gólyatábort" rendezünk, a többieknek pe
dig ősszel van lehetőségük egy - mostmár hagyományossá vált - háromnapos hétvé
gi táborban együtt lenni. 

Iskolánk protestáns jellege abban is kifejezésre jut, hogy az iskola céljából magá
tól értetődően következő hitoktatásban (melynek vállalását minden jelentkező diák
tól kérjük), párhuzamosan alkalmazunk református, evangélikus és katolikus hitok
tatót, de a felekezet szerinti csoportbontás csupán protestáns-katolikus formában 
történik meg, s az egyik protestáns csoportot református, a másikat evangélikus hit
oktató tanítja. (Ettől csak a 11-12. osztály fakultációs csoportjaiban térünk el, ahol a 
hittanból érettségizni szándékozók az adott egyház által készített tanterv, illetve tan
anyag figyelembevételével fejezik be tanulmányaikat.) - Reményeink és szándékunk 
szerint az egyik protestáns hitoktató lenne az iskola lelkésze (ez a feladat többet és 
mást is tartalmaz, mint a hitoktatást) ; ehhez azonban olyan személyre van szükség, 
aki főállásban, illetve teljes munkaidőben tudja vállalni ezt a munkát, és képes arra 
(ami eddigi tapasztalataink szerint nem könnyű), hogy személyiségében a lelkészi és 
tanári habitust összhangba hozza. 

Iskolánk sajátos arculata szempontjából fontos szerepe van a 11-12. osztályban vá
lasztható diakónia-ápolástan fakultációnak, amely nemcsak az egészségügyi vonalon 
továbbtanulni szándékozóknak nyújt felkészítést, hanem minden résztvevő diákra 
igen erős szemléletformáló hatással van, különösen a Bethesda Gyermekkórházban 
és a Schweitzer otthonban végzett gyakorlatok révén. Elsősorban azáltal, hogy a gye
rekek, betegek, öregek, elesettek iránti megértést és a velük való bánni-tudást alakít
ja ki a diákokban. Ennek a szemléletváltozásnak a jelentősége igazán később mutat
kozik meg a családban, munkahelyen, gyülekezetben. 

Természetes, hogy iskolánk minden keresztyén egyházzal testvéri kapcsolatra tö
rekszik. Rendszeres heti istentiszteleteinknek kb. a felét az iskola hitoktatói, másik 
felét pedig meghívott igehirdetők tartják. Ilyen minőségben az elmúlt tanévekben 
evangélikus, református, katolikus és baptista lelkészek fordultak meg nálunk, éven
te 1-2 alkalommal pedig az egyetemes papság elve alapján világi személyek - a tan
testület tagjai, illetve meghívottak - szóltak a diákokhoz. Gyülekezeti kapcsolataink, 
melyeket nagyon szeretnénk bővíteni, elsősorban természetesen protestáns gyüleke
zetek irányába mutatnak. 



Sajátos az iskola szerkezeti felépítése. A fenntartó a Protestáns Gimnázium Egye
sület, illetve annak közgyűlése, melynek tagjai - néhány kivétellel - egyúttal az isko
la tanárai is. (Rajtuk kívül természetesen vannak más tanárai is az iskolának, akik 
nem tagjai az egyesületnek, de az alapszabály szerint mód van arra, hogy ők is belép
jenek, illetve felvételt nyerjenek az egyesületbe.) Az egyesület tagjai tehát, mint köz
gyűlés, gyakorolják a fenntartói jogokat s viselik a fenntartói felelősséget. E minősé
gükben ők választják ki és ők nevezik ki az igazgatót, s ők gyakorolják felette a mun
káltatói jogokat, s ellenőrzik az alapszabályban rögzített fontosabb intézkedéseit; 
mint tanárok viszont az igazgatónak beosztottjai s az iskola alkalmazottjai, akik fö
lött a munkáltatói jogot a mindennapi munkában az igazgató gyakorolja, kivéve a ha
tározatlan időre szóló munkaviszony létesítését és megszüntetését, amelyhez a köz
gyűlés jóváhagyása szükséges. Az egész konstrukció lényegében a fenntartó és az isko
la, illetve a tantestület és az igazgató kölcsönös egymásrautaltságát fejezi ki, s nagyon 
erősen hat abba az irányba, hogy mindent meg kell beszélnünk egymással, és mindent 
egymással kell megbeszélnünk. Ennyiben az önigazgató tantestület lehetséges modelljét 
jelenti. 

Az iskola többszörösen sajátos helyzetének előnyei és hátrányai egyaránt abból kö
vetkeznek, hogy az iskola „a saját lábán áll". Mivel a fenntartó azonos a tantestület 
szűkebb magjával (ahogy említettem, mindent meg kell beszélnünk egymással, és min
dent egymással kell megbeszélnünk), a pedagógiai munkába senki nem tud belebe
szélni, pontosabban bárkinek bármi problémája van az iskolával, végsőleg nem for
dulhat máshoz, mint a tanárok közösségéhez. Ez nagy előny, ha arra gondolunk, 
hány egyházi iskolát gyötör a körülötte lévő közeg - akár jószándékú - pedagógiai di
lettantizmusa, a régi iskolák felé valódi hagyománytisztelet helyett csupán nosztalgiá
val forduló magatartás, a kegyességi irányzatok küldetéstudata, a politikai irányzatok 
egyházba keveredése, az egyház, mint intézmény és mint hitközösség összemosása, 
a munkajogi kérdések hitbeli alapon való kezelése és ennek fordítottja, stb. A közös
ségeket tönkretevő emberi gyarlóságok is (sértettség, kisebbségi érzés, rivalizálás, 
öndokumentálás stb.) sokkal pusztítóbbak, ha módjuk van az adott közösség hierar
chikus feletteseinél támaszt keresni, például az iskola fenntartójának „tájékoztatása" 
(magyarul árulkodás, besúgás) útján. Előny az is, hogy az önigazgató közösség sok
kal megbízhatóbb, kiszámíthatóbb munkaadó. 

Hátrány viszont, hogy az önigazgató testület, illetve iskola jobban ki van téve az 
izolálódás és a belterjessé válás veszélyének; és nem áll mögötte egy nagyobb szer
vezet, amelynek társadalmi presztízse és anyagi ereje biztonságérzetet, kritikus hely
zetben támaszt jelenthet az iskolának. Az oktatásügy piacán - vagy ha úgy tetszik, az 
oktatásügy arénájában - az ilyen iskola végül is egyedül van, ami nem könnyű hely
zet. Ezért is nagyon fontos számunkra az iskola Baráti Köre, amely komoly erkölcsi 
támaszt jelent5, és a szülőket képviselő szervezet, a Szülőtanács, mellyel a tantestü
let állandó kapcsolatban van6. S bár szervezetileg nem kapcsolódik iskolánkhoz, 
ugyanilyen fontos támaszt jelent az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem is, 
amely az indulás óta rokonszenvező figyelemmel kíséri működésünket. 

Három és fél év nagyon rövid idő ahhoz, hogy egy új iskola munkájának eredmé-



nyességét lemérhessük. S nem is biztos, hogy ezt a mérleget nekünk kell elkészíte
nünk. Az viszont biztos, hogy most nehezebb anyagi és pedagógiai helyzetben nehe
zebb feladatokkal állunk szemben, mint 1995 előtt; ezért nemcsak a kötelező szerény
ség, hanem az indokolt óvatosság is azt diktálja, hogy mérlegként csak annyit mond
jak: a testületből eddig nem fogytak el a bizakodás és reménység tartalékai. 

De ha az eltelt három és fél tanév kevés is ahhoz, hogy mérleget készítsünk, arra 
a kérdésre végül mégis válaszolnom kell, mire jó egy ilyen rendhagyó szerkezetű, szer
vezetileg nem egyházi, szellemiségében mégis egyházhoz kötődő, keresztyén elköte
lezettségű iskola, mi a létjogosultsága, mi lehet a speciális feladata. 

Úgy tűnik, az egyházi iskolák többsége továbbra is nagyrészt az egyházhoz közel 
álló családokból fogadja diákjait; pedig biztos, hogy ma Magyarországon nemcsak az 
egyházakon belül van szükség keresztyén nevelésre. Nehezebb perceinkben nem va
gyunk biztosak abban, hogy maradéktalanul be tudjuk tölteni ezt a feladatot, mégis 
azt mondom, hogy minden iskola, amely „a lakótelepek népe" felé fordul, valóságos 
feladatot vállal. 

A már említett tantestületi, tanári önigazgatás modelljének kipróbálása nemcsak 
egyházi, hanem minden más iskolatípus számára tanulságos lehet. De különösen ta
nulságos lehet éppen az egyházi iskolák számára, mivel rendkívül alkalmas a „világné
zeti" (esetünkben hitbeli) elkötelezettségnek és a szellemi munka autonómiájának egy
idejű biztosítására. (Természetesen ennek csak olyan közegben van esélye, ahol „a 
szellemi munka autonómiája" nem tartozik az eleve gyanús fogalmak közé.) A mi 
tantestületünkben tíz évre visszamenőleg nagyon jó tapasztalatokkal járt az a néhány 
eset, amikor a magát keresztyénnek tételező tanár-közösség nem vallásgyakorló kol
légákat fogadott be teljes értékű tanárként, anélkül, hogy tőlük bármi formalitásnak 
való megfelelést, felfogásukkal ellentétes nyilatkozatot, fogadalmat vagy hasonlót kö
vetelt volna. (Nagyon jó tapasztalatnak nemcsak az olyan esetet nevezem, amikor az 
így befogadott tanár megkeresztelkedik és konfirmál, hanem az olyant is, amikor fel
fogásának határozott megtartásával illeszkedik be nemcsak a tanári közösségbe, ha
nem az iskola nevelő munkájába is. Keskeny, de lehetséges út, amelyet érdemes k i 
próbálni.) 

Az az iskola, amely tudatosan vállalja a magyar társadalom átlagos viszonyaiból jö
vők nevelését, nem várhatja, hogy nagy számban kapjon olyan diákokat, akik családi 
hátterük révén az egyházi értelmiség potenciális utánpótlását jelentik; egyébként is 
az egyházi értelmiség regenerálása inkább volna feladata és felelőssége az újraindí
tott régi nagyhírű iskoláknak. Mégis úgy érezzük, hogy ezen a munkaterületen is van 
megbízatásunk, s reméljük, jó néhány tanítványunk alkalmas lesz - mind egyházá
ban, mind a világban - az értelmiség feladatának és szolgálatának betöltésére. De 
bárhol találják is meg majd helyüket a gyerekek, akikért az iskola végülis létrejött, ér
telmi, érzelmi és morális ízlésüket és kultúrájukat szeretnénk fejleszteni; mert erre 
a társadalom és az egyház minden szintjén égetően szükség van. 



Jegyzetek 

1 Az előzmények iránt részletesebben érdeklődők számára az érintett tanár-közösség oldaláról megvilágítja 
a történteket Bibó István: Iskola az egyházban. A Baár-Madas és a magyar református egyház. - Jelenkor, 1996. 
február, 169-188. old.. 

2 Az iskola engedélyeztetésekor benyújtott programunk ezt így foglalja össze: „A Sylvester János Protestáns 
Gimnázium felállításával a Protestáns Gimnázium Egyesület olyan iskolát kíván létrehozni, mely legfőbb többletét a 
nevelésben nyújtja; célja az, hogy ezzel segítséget adjon az életbe induló fiataloknak. De abban az életsegítségben, 
melyet iskolánk adni akar, a keresztyén hitnek nem csupán értékrend-meghatározó szerepe van. Azt szeretnénk elérni, 
hogy diákjaink számára a személyesen megélt hit személyes erőforrást jelentsen; értékrend-meghatározóként pedig ne 
csupán receptként szolgáljon, hanem az önálló, felelős gondolkodással összekapcsolódva, minden helyzetben képessé 
tegye őket a jó és rossz, az igaz és a hamis közötti különbségtételre, s az ebből következő konzekvenciák levonására. 
Az iskola tehát keresztyén szellemiségű nevelést és ennek keretében korszerű képzést és műveltséget kíván nyújtani; 
pedagógiájának teológiai alapvetésében a bibliai alapokra és a reformátori tanításra támaszkodik, s a magyar protes
tantizmus hagyományából merít. Célja: segítséget nyújtani a fiataloknak abban, hogy eligazodjanak saját életük, 
nemzetük és a világ alapvető kérdéseiben, s e hazában találják meg feladatukat, a tisztesség, felelősség és a szolgálat 
útján járva." 

3 Ez a teológiai alapvetés még a korábbi iskolánkban végzett munkához foglaltatott írásba 1994/95 telén, de 
érdemi megvitatásától a fenntartó minden módon elzárkózott (részletesebben ld. erről az l.sz. 
jegyzetben idézett tanulmányt, illetve annak a pedagógiai programról szóló fejezetét). Újonnan alapított 
iskolánk számára 1997-ben minden tartalmi változtatás nélkül, csupán bevezetője átdolgozásával adap
tálni lehetett. Korábbi formájában megjelent a Budapesti Baár-Madas Református Gimnázium 1994/95-
ös Evkönyvében (Bp., 1995.): A nevelés és oktatás célja és elvi alapjai a Budapesti Baár-Madas 
Református Gimnáziumban. Pedagógiai program, I . rész. írta Bibó István és Bibó Istvánné, a "Hit, 
tudomány, értelem" c. fejezetet Bogdányi Gábor. 
Ez a munka három fő témakörre osztva tárgyalja a keresztyén nevelés kérdéseit: 
1. Kicsoda az ember, (akit, illetve akivé nevelni akarunk) a bibliai és reformátori tanítás szerint; s milyen 
további kérdések következnek ebből? - 2. Melyek azok a legfontosabb kérdéskörök, melyekkel a keresz
tyén hit a nevelésben szembesít bennünket? mit mondanak ezekről a bibliai és reformátori tanítások; s 
ennek alapján mit tekinthetünk értéknek és mit nem, mit lényegesnek és mi t lényegtelennek? - 3. A 
keresztyén iskola közegei és viszonylatai c. részben az iskola, a család, az egyház és a világ viszonyának 
kérdéseit tárgyaljuk. E részeken belül minden témakör három részre tagolódik: először az adott kérdés
sel kapcsolatos bibliai és reformátori tanítást foglaljuk össze, azután a mai helyzetben adódó feladatokat 
és kihívásokat, lehetőségeket és veszélyeket, végül a pedagógiai ajánlásokat és szempontokat. 

4 A 2.sz. jegyzetben már idézett program szerint „az iskola elsősorban olyan diákokat vár, akik a keresztyén 
hit és értékrend, valamint a protestáns hagyományok és felfogás felé fordulnak; de felekezeti hovatartozástól 
függetlenül nyitott mindenki számára. Minden diákot szeretne bevonni a láthatatlan egyház közösségébe; és azokat 
a diákokat, akik valamely látható egyház (felekezet) tagjai, arra nevelni, hogy mint önállóan és felelősen gondolkodó 
keresztények (Krisztus-követők), más egyházak ismerete és megbecsülése mellett saját felekezetük iránti hűségben 
találják meg helyüket és feladatukat." 

5 A Sylvester János Gimnázium Barátainak Köre 1999-ben alakult, egyelőre formális bejegyzés nélkül, valóban 
baráti körként; szerepe azonban az iskola szempontjából rendkívül fontos. Tagjai olyan, szakmájukban 
és egyházukban egyaránt nagy tekintélyű emberek, akik vállalkozásunkat kezdettől fogva rokonszenvvel 
kísérték és a legkülönbözőbb módokon segítették. Ismerték és ismerik a rendszerváltáskor újrainduló 
egyházi oktatási intézmények nehézségeit, s közelről látták egyik-másiknak a hajótörését vagy legalábbis 
zátonyra futását. Érzékelik tehát a bajokat és veszélyeket is, s ezért komolyan kritikus észrevételeikre is 
számíthatunk. 

6 A Szülőtanács rendkívül nagy segítséget jelent az iskola számára mind a szülőkkel való kapcsolattartásban, 
mind a kritikus szülői észrevételek közvetítésében, mind bizonyos szervezési feladatok elvégzésében, 
munkák kivitelezésében és rendezvények szervezésében. Különösen jól sikerült a 2000-ben első ízben 
megrendezett „szülők bálja", nemcsak az iskola javára fordított bevétel, hanem a jó szervezés és a jó 
hangulat tekintetében is. 
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