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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Mayerné Pátkai TündeMayerné Pátkai Tünde

Tükörcserepek
A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma 

újraindulásának 25. évfordulójára készült 
rendhagyó évkönyvről

„Mindeddig megsegített 

bennünket az Úr”

A  tükör jó fényvisszaverő képes-

séggel bíró felület, ami elég sima 

ahhoz, hogy a visszavert fénysu-

garakból kép keletkezzen. A  tükör-

cserepek ennek a képnek már csak 

kisebb-nagyobb, részleteiben is tö-

redezett mását képesek visszaadni. 

Ezért kapta a Pápai Református 

Kollégium Gimnáziuma újraindu-

lásának 25. évfordulójára készült 

rendhagyó évkönyv, a  Pápai Kollé-

giumi Füzetek sorozat 12. kiadvá-

nya a Tükörcserepek címet.

A  generációváltásnak számító 

negyedszázad nemcsak az egyes em-

ber, de egy intézmény életét tekintve 

is nagy időintervallumnak számít. 

A  történések, a  közösen megélt va-

lóság eseményei a maguk teljességé-

ben szép lassan elfelejtődnek, de a 

fényük az élmények, érzelmek szint-

jén tovább él bennünk. Mindannyi-

an, akik részesei lehettünk a Kollégi-

um elmúlt 25 esztendejének, tovább 

visszük a magunk oral history-ját, 

a  töredékekből összerakható törté-

netét, de hogy maradjon mindennek 

írásos nyoma is, arra vállalkoztunk 

szerkesztőtársammal, Varga-Um-

brich Károllyal, hogy megörökítsük 

az utókor számára.

Szerettük volna minél szélesebb 

spektrumát bemutatni az ősiségé-

ről oly nagyon ismert pápai kollé-

gium legújabb kori történetének, 

ezért közel 80, az intézményhez 

szorosan kötődő személy írását 

gyűjtöttük egybe.

A  kiadvány első fejezetében 

„Emlékezzél meg a megtett út-

ról” címmel az újraindulást, az ún. 

hőskorszak ma már mítosszá vált 

eseményeit a történeti hitelesség 

igényével készített összefoglalók 

tárják fel Dr. Márkus Mihály püs-

pök, a néhai Dr. Korsós Bálint igaz-

gatóhelyettes és Bujáky Miklós újra 

alapító igazgató jegyzőkönyvszerű 

pontossággal rögzített krónikái-

ban.1 Iskolánk élete összefonódott 

az egyházkerület könyvtárával, 

a  Pápai Református Gyülekezettel 

és a ’98-ban újraindult Pápai Refor-

mátus Teológiai Akadémiával. Er-

ről az együtt létezésről olvashatunk 

Köntös László igazgató, Dr. Vladár 

Gábor rektor és ifj . Márkus Mihály 

lelkipásztor írásában. A  fejezetet 

Vadász Márta vezető vallástaná-

runknak az iskola küldetéséről 

megfogalmazott gondolatai zárják.

Megrendült szívvel tudunk csak 

arról szólni, hogy több olyan nagy 

formátumú elöljárónk ravatalánál 

kellett megállnunk, akik hitük, em-

berségük, szakmai kiválóságuk ré-

vén méltán vívták ki nagyrabecsü-

lésünket. Tisztelettel és hálás szere-

tetünkkel adózunk az In memoriam 

fejezetben Kövy Zsolt főigazgató, 

Dr. Kálmán Attila, Dr. Korsós Bá-

lint és Kovács Péter igazgatóink2 

1 A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma újraindulásának 25. évfordulójára – a reformáció évfordulóján – készült fi lm 
(címe: A Pápai Református Kollégium Gimnáziumának újraindulása, 1991. Készítette: Hosszú Gyula, a Dunamelléki Refor-
mátus Egyházkerület Ráday Gyűjteményének megbízásából), melynek bemutatóját a Nemzeti Múzeumban tartották (2017. 
július 2-án), hitelesen őrzi az indulás minden nehézségére megoldást találó lendületet, és az értéktelített konszolidációt.

2 A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma elhunyt főigazgatója és igazgatói: Kövy Zsolt, Dr. Kálmán Attila, Dr. Korsós 
Bálint és Kovács Péter tiszteletére – dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő 
fővédnökségével – Emlékfutást hirdetett meg 2018. április 21-ére a Gimnázium nyugalmazott pedagógusa, Szabó Ildikó, 
a Sanogenezis Alapítvány elnöke. Bejelentésére 2017. szeptember 2-án, a Gimnázium Exrefi s Találkozójának Gáláján került 
sor a Jókai Művelődési Ház és Szabadidős Központban. 
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emlékének, Istennek adva hálát éle-

tükért, példaértékű szolgálatukért.

Örömmel mutatjuk be Bujáky 

Miklós, Czapáry Endre, Dr. Sch-

weighoff er Ernőné, Szabó Ildikó és 

Kiss László iskolaépítő kollégáink-

nak, vagyis azoknak a jeles taná-

roknak a portréját, akik igazi em-

berformáló műhellyé tették a Refi t.

Hogy a múlt nemcsak történe-

lem, hanem élő valóság, azt az Élet 

az Alma Materben című fejezet 

bizonyítja, amelyben tanárok és di-

ákok tollából a munkaközösségek 

számvetése mellett olvashatunk a 

tánc, képzőművészeti és a termé-

szettudományos tagozat indításá-

nak eredményeiről, szakköreinkről, 

az intézmény sokrétű kapcsolata-

iról, az internátusokról, az iskolai 

programokról, vallásos nevelésünk 

színtereiről.

A  Velünk élő történelem cím-

szó alatt olyan vallomások, talál-

kozások, események idéződnek fel, 

amelyek bizonyságát adják annak, 

hogy a Magyar Örökség–díjas Pá-

pai Kollégiumban ma is értékte-

remtés és értékmentés folyik.

A  kiadvány egyik legizgal-

masabb része a fi atal öregdiákok 

egészen különböző műfajú és 

szempontú visszaemlékezése. Az 

iskola életének sokszínűségét jelzi 

a vallásos, művészeti és tudomá-

nyos munkák Tanulmányok, esz-

szék, publikációk cím alatt olvasha-

tó gyűjteménye. Külön fejezetben 

gyűjtöttük össze, hogy kik voltak 

az újraindulás óta lelkes segítőink, 

önzetlen támogatóink, alapítvány-

tevőink. Csokorba szedtük a legje-

lentősebb nemzetközi és országos 

versenyeredményeket is.

A  munkatársi és diáknévsorok-

ban mindenki megtalálhatja nevét, 

aki az elmúlt negyedszázad alatt 

a pápai Refi ben dolgozott, illetve 

érettségizett.

A  kiadvány különlegessége a 

3-4. fejezet szélső hasábjain végig-

futó idővonal, amely az adott tan-

év legjelentősebb eseményeiből ad 

ízelítőt, illetve az a rendkívül gaz-

dag fotó- és illusztrációválogatás, 

mely már önmagában remek lehe-

tőség a múltidézésre.

Az évkönyv Steinbach József 

püspök és Gránásiné Bácsi Tünde 

igazgató előszavával jelent meg. 

Bemutatására a december 4-i há-

laadó istentisztelet keretében Kön-

tös László lelkészi főjegyző vállal-

kozott.

Köszönetemet fejezem ki mind-

azoknak, akik a kiadvány elkészí-

tésében közreműködtek, jó szívvel 

ajánlom mindenkinek, aki szívében 

és imádságaiban hordozza szere-

tett iskolánkat.

Mayerné Pátkai Tünde (Pápa, 1964) a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Mű-
vészeti Szakgimnáziuma igazgató helyettese. Tanulmányait az Apáczai Csere János Ta-
nítóképző Főiskolán, Győrött, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, Szombathelyen, 
magyar szakon, a  Károli Gáspár Református Egyetemen és a Pápai Református Teoló-
giai Akadémián végezte. Rab Zsuzsa költő, műfordító irodalmi hagyatékának rendezője. 
A pápai Református Kollégium Gimnáziuma igazgatótanácsának tagja. A pápai Szélesvíz 
folyóirat szerzője.


