A fénykort idézi a protestáns iskolatörténeti mozaik1
2015-ben formálódott a gondolat, 2016-ban megvalósult a terv: 37 molinó, korhű öltözékek, ma
már szinte nem is ismert fizikai kísérleti kellékek, ugyanakkor rajzfilm, valamint interaktív
eszközön videó tár és kvízjáték hozzák közel hozzánk a reformáció 500 évének Kárpát-medencei
iskolatörténetét.
A Reformáció Emlékbizottság támogatásával a Református Tehetséggondozó Alapítvány hívta
életre azt a kiállítást, mely arra hivatott, hogy bemutassa azokat a máig ható folyamatokat, az azokat
közvetítő protestáns oktatási intézményeket, amelyek kultúránkat formálták és formálják mind a
mai napig.
A Protestáns Iskolatörténeti Mozaik vándorkiállítás 2016 októberében indult egy éves útjára, és
Kárpát-medence szerte 15 református és evangélikus oktatási intézmény ad otthont a tárlatnak.
A földrajzi Dunántúl területén mindössze három városban, a Dunántúli Református Egyházkerületben
lévő református köznevelési intézmények közül pedig csupán Kaposváron került megrendezésre a
kiállítás, melynek megnyitója 2016. november 18-án volt a Református Gyülekezeti Házban.
Az ünnepség Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna esperes asszony (Somogy-Zalai Evangélikus
Egyházmegye) és Nagy Csaba esperes úr (Somogyi Református Egyházmegye) igei köszöntőjével
kezdődött.
A jelenlévőket Dr. Papp Kornél, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Oktatási Irodájának
vezetője, a Református Tehetséggondozó Alapítvány titkára köszöntötte. Kiemelte: a kiállítás célja,
hogy összekapcsolja a múltat a jelennel, összekösse valamennyi protestáns felekezet oktatásügyét, és
összekapcsolja a szűk Magyarországot külső Magyarországgal. A címválasztás pedig arra utal, hogy
vándorkiállítás keretében egy-egy iskola, vagy a Kárpát-medence neveléstörténetének bemutatása a
kezdetektől napjainkig ugyan nem lehetséges, de a mozaikok a maguk fénykorában felvillantják
számunkra sok iskola érdemeit.
A kaposvári kiállítást Dr. Neszményi Zsolt, a Somogy Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja
nyitotta meg. Beszédében kihangsúlyozta: a reformációnak nem csak egyház- és vallástörténeti
jelentősége volt, hanem jelentős hatása oktatásra, kultúrára, nemzeti műveltségre. Méltatta a
reformáció korában elindult protestáns nevelést, kiemelve annak hatását az anyanyelven történő
oktatás fejlődésére, annak eredményeire.
Bellai Zoltán lelkipásztor, a DREK püspöki főtanácsosa, intézményünk Igazgatótanácsának Elnöke
Somogy megyei vonatkozásokkal kiegészítve mutatta be a kiállítást a jelenlévőknek. Hozzátette: a
protestáns iskolarendszernek nemcsak múltja, hanem jelene és Isten ajándékozta jövője is van. A
protestáns iskolarendszer napjainkban reneszánszát éli, szinte teljes számban működnek ismét
történelmi iskoláink, kollégiumaink, mellettük pedig megjelent a térképen számos új intézmény is,
szerte a Kárpát-medencében.
A kiállítás háttéranyagát, a saját iskoláikra vonatkozó tartalmakat a Magyarországi Református
Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában lévő intézmények pedagógusai,
munkatársai gyűjtötték össze, azokból az egységes szakmai anyagot Dr. Gáborjáni Szabó Botond, a
Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár igazgatója készítette.
Az iskolatörténeti anyagon kívül a kaposvári evangélikus és református gyülekezetektől kapott,
helyi vonatkozású egyháztörténeti dokumentumok, valamint a Takáts Gyula Megyei és Városi
Könyvtár által rendelkezésünkre bocsátott, protestáns irodalmat feldolgozó kötetek is kiállításra
kerültek Kaposváron. Ezen anyag összegyűjtéséért, rendezéséért köszönet illeti dr. Költő Lászlót,
gyülekezetünk presbiterét.
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