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Simeon mentorprogram:

Ebben a tanévben is – az előző tanévekhez hasonlóan – az első évfolyam heti egy órában,
mind a két félévben „bibliaismereti korrepetáláson” vett részt. Ezen különóra nagyobb betekintést
kívánt  nyújtani  az  Ószövetség  világába.  Ennek  jobb  megértéséhez  alapszintű  bevezetéstani,
kortörténeti,  vallástörténeti,  exegetikai,  és  bibliai-teológiai  ismereteket  is  megosztottunk  a
hallgatókkal.  Az első félévben Mózes 1.  könyvétől  kezdve Eszter  könyvével  bezárólag  sikerült
átismételnünk  a  könyveket,  különösen  nagy  figyelmet  fordítva  a  bibliai  könyvek  felosztásának
ismeretére.  Februárban  a  Jób  könyvétől  kezdve  folytattuk  a  munkát  Malakiás  könyvéig.  Az
alkalmakon – állandó jelleggel – öt hallgató vett részt.

Az órákat Sárközi Gergely Antal tartotta mind a két félévben a szerdai napokon, a délutáni
idősávban 16:15-17:45 között. A tanév alatt sikerült az Ószövetség valamennyi könyvét átismételni,
és – jó reménység szerint – néhány újabb információval gazdagodni. A hallgatók becsületesen részt
vettek az alkalmakon. A hallgatók egyik félévben sem írtak „szintfelmérő” dolgozatot, helyette a
fennmaradó  „plusz”  időt  gyakorlásra  fordítottuk.  Összességében  elmondható,  hogy  a  hallgatók
érdeklődőek voltak,  a  követelményeket  pedig alapvetően teljesítették.  Az elmaradt órák minden
esetben pótlásra kerültek.

A Simeon Könyvtár:

- A könyvkölcsönzések rendben mentek. Ebben a tanévben összesen 18 db könyvet kölcsönöztek a
hallgatók és tanárok (ez eggyel kevesebb mint 2020-ban!). Ez a szám igen alacsony és alapvetően
elmarad a korábbi tanévekétől.
-  A könyvek  rendben  visszaérkeztek  a  hallgatóktól,  a  kint  lévő  könyvek  tanári  kölcsönzések,
folyamatos kutatási célból.
- Bővebb könyvtárrendezési munkára is szükség volna, erre a nyár kínál majd több lehetőséget.

A tanszéken folyó kutatások:

– A PRTA Ószövetségi Tanszékének története: Az egyik folyamatban lévő kutatás célkitűzése,
hogy  a  fellelt  eredmények  fényében  bemutassa  az  Ószövetséges  tárgyak  oktatásának
történetét a Pápai Református Teológiai Akadémián, a lehető legkorábbi időponttól kezdve
egészen  napjainkig.  Az  elmúlt  esztendőkben  is  készültek  és  jelentek  meg  kutatási
eredmények, de a kutatás tovább folytatódik.
Az idei tanévben elért  eredmények: Sárközi Gergely Antal kutatásokat végzett  a doktori
témájával kapcsolatban, feltárva az Ószövetségi Tanszék történetét Czeglédy Sándor, Kállay
Kálmán és Dr. Tóth Lajos pápai teológiai tanárok működése alatt. Az anyag mintegy 60.000
karakter  terjedelmű.  A  kutatás  és  a  dolgozat  bővítése,  pontosítása  (mely  a  doktori
disszertáció egy részfejezete) folyamatos.

Pápa, 2022. június 23-án.
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