Üdvözlet az olvasónak!
A gyermekek másként néznek, másként látnak. Azok a gyermekek is, akik kapcsolatban állnak az egyházzal, akiket a hittanórán, gyermek-istentiszteleten, nyári táborokban
vagy más gyülekezeti alkalmakon megkeresünk és megtalálunk. Gyermekek, akik szeretni tanulják Istent és egymást. Kik ők? Hogyan fejlődnek? Mit tehetünk, lelkészként,
hitoktatóként, pedagógusként vagy éppen szülőként azért, hogy ne csak a testük és a
szellemük, hanem a hitük is fejlődjön? A témát sokszínűségéhez méltóan, több oldalról
közelíti a Magyar Református Nevelés aktuális száma, mely az általános iskolás korosztály
katechézisét állítja a középpontba.
Szemléletmódunkat formálja Dr. Bodó Sára szempontsora, mely a gyermeklélektan
és a katechézis lehetséges kapcsolópontjait vizsgálja. Olyan gondolatok ezek, melyek a
katechézis mai útkeresésében irányadóak a számunkra. Hitre nevelés – hangzik a katechézis
egyik szinonimája. De fejlődik-e a hit, és ha igen, hogyan? Mi az, ami mindebből tetten
érhető gyermekkorban? – Teszi föl a kérdést Drs. Horsai Ede. Röviden összegezi a hit
fejlődésével kapcsolatos pszichológiai elméleteket, és annak katechetikai konzekvenciáit.
1989-1990-ben új utak nyíltak a katechézis előtt. 2011-ben, amikor egy új évtized
indul, érdemes vissza- és előre tekintenünk, számba véve a lehetőségeinket és aktuális kihívásainkat. A továbblépési lehetőségek végiggondolására vállalkozott a RPI konferenciája
2011. február 4-5-én, melynek néhány előadása tanulmányként itt is olvasható. Márkus
Gábor gondolatsora a konferencián elhangzott pódiumbeszélgetést alapul véve a hitoktatás
lehetőségeinek és kihívásainak egy részét tekinti át, az elmúlt évtizedek adatainak tükrében.
Van-e, és ha igen, milyen a vallástalan környezetben felnövekvő gyermekek istenképe?
Hogyan gondolkodhatnak ők Istenről? – egy rostocki kutatás módszertanát mutatja be
Adamekné Németh Zsófia. Izgalmas és sajátos katechetikai színtér: a vasárnapi gyermekistentiszteletek alkalma, ezeknek a szerepét vizsgálja Drs. Thoma László. Cikkében nemcsak azzal szembesíti olvasóit, hogy milyen hatása van a vasárnapi gyermekalkalmaknak
gyermekeink életében, hanem egy általa végzett kutatás segítségével serdülők visszatekintéseit és tapasztalatait állítja elénk.
Gyermek-istentisztelet, hittanóra, gyermektábor. Isten Igéje hirdettetik, de hogyan?
Hogyan értik gyermekeink a történeteket? Van-e speciális hermeneutikája a történetmondásnak? Dr. Kun Mária vallja: igen van. Lehet és kell gyermekszemmel nézni a bibliai
történeteket is – miközben egy órára, gyermekalkalomra készülünk. És ha már készülünk
és tervezünk, mi alapján, milyen színtereken tesszük azt? A tantervtől az óravázlatig kísérhetjük végig a katechetikai tervezést néhány fogalom tisztázásával.
Mi az a módszertan, mely segítséget adhat az élményközpontú, Krisztusra mutató és
gyermekeket motiváló katechézishez? Cs. Szabó Sándor egy lehetőségként a drámapedagógia hittanórai lehetőségeivel ismertet meg bennünket.
Elmélet és gyakorlat: a kettő találkozásból születik a „jó gyakorlat”, amelyet jó tudni,
jó hallani, jó tanulni belőle. Loránt Gáborné egy budapesti gyülekezet gyermekmunkájából közöl velünk néhány tapasztalatot: szabad a jónak vélt ötletet hasznosítani!
Szászi Andrea
1

Gyermekek az egyházban
A gyermeklélektan katechetikai kapcsolópontjai
Dr. Bodó Sára
Nemrégen történt, hogy az egyik óvodai bibliai foglalkozáson egy 4-5 éves kisfiú ezt kérdezte hitoktatójától: „Ha Jézusnak Isten volt az igazi apja, akkor Isten miért nem jött össze
Máriával? Azért mert ő egy galamb?”
Mosolyoghatunk a kérdésen, a megfogalmazási módon, de minden szava arról tanúskodik, hogy ez a kisfiú nagyon is jelen van a foglalkozásokon, és gondolkodik azon, amit
ott hall. Egyébként becsületére legyen mondva, a traktor és a kombájn mellett a hittan a
kedvence. Az ilyen és ehhez hasonló kérdések mindenesetre újra és újra figyelmeztetnek
bennünket, hogy a gyermeklélektan ismerete nélkül aligha lehet ma bármilyen szintű
katechézist végezni. De az is eszünkbe juthat, hogy a gyerekek nagyon megváltoztak.
Négy-öt évesen már használják az összejön kifejezést férfi és nő között, s érdekelne, hogy
vajon mit is gondolnak igazi és nem igazi apáról.
Vajon a katechézisben érvényesek-e még a megismert gyermeklélektani ismeretek és
kapaszkodók? Mondhatjuk-e még egyáltalán, hogy a rég megtanult lélektani ismeretek
ma is ugyanúgy felhasználhatók?
A gyerekek világa hatalmas változásokon megy keresztül, amiben alighanem sorsdöntő éveket élünk. Napról napra olyan jelenségekkel kell szembesülnünk, amelyek azt
mutatják, hogy egyre kevésbé ismerjük gyerekeinket, még a hittanosokat sem. Ha mi nem
lépünk közelebb az ő világukhoz, ők – jól láthatóan – másfelé indulnak. Például egymásba
kapaszkodva egész fiatalon bele a hétvégi bulizásba, vagy iskola helyett az utcán barangolás
magányába.
A gyermeklélektan katechetikai kapcsolódási pontjait keresve induljunk abból, hogy
gyermeklélektant csak gyermekismeretből lehet tanulni.

A Szentírásban nincs gyermeklélektan
A bibliai antropológiát ne keverjük össze a gyermeklélektannal. Arról nagyon sokat
olvasunk, hogy milyen az ember önmagában és Istennel való viszonyában, mire teremtetett, miben vétkezett, s mi szabadulásának az útja. Ha a gyermeklét bibliai antropológiai vonatkozásait keressük, akkor is nagyon sok mindent megtudhatunk. „Bizony, az
Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom” – olvassuk a 127. zsoltárban.
Olvashatunk szülők küzdelmeiről gyermekeikért, pl. Ábrahám történetében (1Móz 15,
2-3), később Ráchel gyermek utáni vágyódásában (1Móz 30, 1), Anna sírásában fiúért
(1Sám 1, 10-11), az Újszövetségben Mária bánatában a gyermek Jézus elvesztéséért (Lk
2, 48). A Biblia nem hallgat a gyermeknevelésről sem. „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól” (Péld 22, 6) – olvassuk, majd
módszerként hozzáteszi, hogy „ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele, ha
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megvered bottal. Te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg (Péld
23, 13-14.) Jézus nem csak nem mond ilyet, de nem is bátorít erre. Ő inkább odahív egy
gyermeket, középre állítja, és ezt mondja: „Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek,
és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába”
(Mt 18, 3). A Bibliának árnyalt gyermekszemlélete van, de nem árul el sokat a korabeli
gyerekek belső fejlődési- és élményvilágáról. Ez bizonyára nem véletlen. Nem tudjuk meg,
hogy miként élte meg Izsák a hegyre vezető utat (1Móz 22,1kk), vagy milyen fejlődési
sajátosságok vezettek Ézsau és Jákób testvérviszályához (1Móz 27,1kk).
S mivel a katechézis első időszaka (1-4 évszázad) elsősorban felnőtteket érintett, érthető, ha a kezdeti kor katechézise gyermeklélektani ismeretek nélkül történt. A közép- és
újkor hatalmas változásairól méltatlan néhány mondatban szólni, összefoglalóan mégis
érdemes megemlíteni, hogy a gyermek világának felfedezése – az egyes megfigyeléseken,
irodalmi példákon túl – nagyon sokáig, tulajdonképpen a 20. század fordulójáig1 váratott
magára. S ez a gyermekkatechézis történetében is erőteljesen éreztette hatását. A középkor
gyermekszemlélete – a gyermek kicsinyített felnőtt – hosszan tartó szemlélet maradt az
egyházi nevelésben. A katechézisben a nevelés alapjául szolgáló káték a felnőttvilág kérdéseire adnak felnőttválaszokat. Szándékukat illetően teljesen jogosan és érthetően, csak
a gyerekek számára nehezen értelmezhetően és befogadhatóan. Még ha más is volt pl. a
16. századi gyerekek társadalmi meghatározottsága, korábban voltak kénytelenek felnőttéletet élni, akkor sem érthették teljes mélységében a Heidelbergi Káté szövegét és hitvallásosságát. Ha felnőtt ruhában járatták is őket, ha felnőtti felelősséggel kellett részt venniük
a megélhetés küzdelmében, akkor is csak gyerekek voltak – mások, mint a felnőttek.
A gyermeklélektani felismerések aztán szép lassan megjelentek a katechézis elméletében és gyakorlatában is. Ma már minden hitoktató- / vallástanárképzésben komoly
hangsúlyt kap a fejlődéslélektan, s benne a gyermeklélektan. Megismerkedünk a klasszikus gyermeklélektan területeivel, a kibontakozó személyiség sajátos fejlődésével, fejlődési
törvényszerűségeivel, jellemzőivel.

A gyermeklélektan és a katechézis
kapcsolatának jelenlegi nehézségei
A katechézis célrendszerének többféle értelmezése
Az alapcél egységes: kiindulópontja Jézus Krisztus missziói parancsa (Mt 28, 18-20). Azért
van katechézis, mert Jézus tanítványaira bízta a tanítvánnyá tétel missziói küldetését, a
keresztséget és a tanítást. A református hittanoktatási tanterv is az evangélium hirdetését
nevezi célnak.2 Az e célhoz vezető út azonban legalább két véglet között kanyarog:
1 A gyermeklélektan viszonylag fiatal tudományterület. A fejlődéslélektannal, neveléstörténettel foglalkozó
szakemberek csak a 19. század végétől beszélnek tudományos megfigyeléseken alapuló gyermeklélektanról. Ennek
első nyomai: Perez, A gyermek első három éve. 1878; Wilhelm Preyer, A gyermek lelke. 1882. A reformpedagógiai
mozgalmak egyik első szemléleti eredője Ellen Key, A gyermek évszázada című könyve 1900-ban.
2 Református hittanoktatási tanterv. RPI, Bp.1998. 6.
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• A katechézis – hangsúlyosan nem hitoktatás vagy vallásoktatás – célja Isten igéjének
a meghirdetése a gyermeknek. A gyermek megismerése elsősorban teológiai megismerés kell, hogy legyen, a lélektani ismeretek másodlagosak és nem lényegesek.
Az Ige felette áll minden metodikának és megismerésnek. A katechézis tartalma
elsőrenden hitben megvallott bizonyságtétel Jézus Krisztusról és az ő művéről.3
• A katechézis sokkal inkább hittanoktatás és vallásoktatás. Elsődleges célja, hogy
elegendő ismeretet kínáljon a felnőtt keresztyén élethez. Tantárgyként értelmezi
a hitoktatást, amelyben bibliaismeretet, hitvallásismeretet, egyházismeretet, egyháztörténet-ismeretet tanít, s ebben igyekszik felhasználni a pedagógia és lélektan
tudományának eredményeit.
A két véglet között nagyon sokféle lehetőség húzódik még, amelyek árnyalják ezt a képet.
A gond azonban ugyanaz marad: a katechézis eredendő, bibliai célja elsősorban a felnőtteket szólítja meg, felnőtt gondolkodásmódot tükröz, felnőtt felelősséget kíván.
A Szentírás világának és a gyermek világának távolsága
A Szentírás nem gyermekkönyv, az evangélium hirdetése nem azonos a dogmák szóbeli
megismertetésével. A gyermekkatechézis semmivel sem könnyebb – sőt sokkal nehezebb
–, mint kicsiknek Platón vagy Arisztotelész, esetleg Nietsche filozófiáját vagy Barth Károly
teológiáját tanítani. A jól kérdező kisfiúnak hogyan lehet – életkorához alkalmazkodva
– befogadhatóan bemutatni a Szentháromság Isten titkát, az Atya és a Fiú kapcsolatát?
Miközben jókat mosolygunk a különös gyermeki „beszólásokon”, kérdéseken, valójában
az isteni kijelentést, a bibliai szöveget tesszük fel egy olyan mérlegre, amely nem bírja ki
ezt a súlyt. Olykor rossz látni és hallani, hogy mi mindent teszünk bibliai szövegekkel,
történetekkel, teológiai gondolatokkal. A „megértés” érdekében olykor olyan szintre redukáljuk a bibliai történetek tartalmát és üzenetét, hogy már-már meghamisítjuk a lényeget,
vagy legalábbis túlzottra szűkítjük a jelentéstartalmat. Így lesz Káin egyszerűen csak egy
rossz testvér, Noé kirekesztő hívő, aki nem engedi be a hajóba a fuldoklókat, Ábrahám
gyermekáldozatra kész hívő, Jézus „kisbarát”, a tanítványok „kispajtások” egy-egy történetmondásban. Hosszan lehetne indokolni, hogy a gyermekkatechézis miért majdnem
lehetetlen vállalkozás. A Szentírás szövege nem „gyerekszöveg”, nyelvében nem egységes,
szimbólumaiban, üzeneteiben nem a gyermekvilágot szólítja meg, élettörténetei nem a
gyerekeket érintik elsősorban. Ha tanítani akarjuk, szinte leküzdhetetlen akadályokkal
szembesülünk.
A gyermeklélektan egyszerű eszközzé válik a hatékonyabb tanítás céljának elérésében
Azért akarunk többet tudni a gyermekek világáról, hogy még eredményesebbek legyünk a
tanírásban. Így szeretnénk megtalálni azokat a módszereket, amelyek még az 5 éves korú
3 Imre Lajos, Katechetika. A református keresztyén vallásos nevelés rendszere. Református Egyházi Könyvtár, XXII,
Bp. 1942. Dr. Rózsai Tivadar: Katechetika. Debrecen, 1980.
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gyermekekkel is elérhetővé teszik az evangélium tényeinek befogadását. Úgy véljük, ha
tudjuk, hogy körülbelül hogyan fejlődik egy kisgyermek, milyen törvényszerűségek határozzák meg pszichéjének, testi és lelki mechanizmusainak működését, akkor biztosabban
találjuk meg a tanítás technikai eszközeit. Például, tudjuk, hogy a gyermeknek fontos a
játék, ezért igyekszünk játékosak lenni. A gond az, hogy a tanítandó anyag, az üzenet
mélysége nem feltétlenül felel meg a játék jellegének (és szó sincs a játék lebecsüléséről).
A gyermekek élmény- és tapasztalati világa rohamos átalakulásban van
Újra változik a gyermek társadalmi helyzete
Néhányszor volt már ilyen nagy váltás, pl. a középkorban az életben maradó gyermek értékét munkaképessége adta, a felvilágosodás, a romantika a gyermekből a tisztaság bálványát
faragta. Mára nemzetközi jogok biztosítják a gyermekek védelmét, jogaikat az otthonhoz,
tanuláshoz, a méltósághoz, a tisztelethez. Csakhogy a társadalom átrendeződése, erkölcsi
válsága a gyerekeket sem hagyta érintetlenül. Ma Magyarországon a gyerektársadalom
nem is ketté, hanem nagyon sokfelé szakadt. Szinte beláthatatlan lett a szakadék a gazdag
és a szegény gyerekek között, ami különösen kisebb korban nagyon is befolyásolja lelki
fejlődésüket. Elég sok hitoktató tapasztalata, hogy éhes, gondozatlan gyerekekkel nagyon
nehéz tartalmas hittanórát tartani. Azt mondjuk, mára rosszabbak a gyerekek, pedig semmi mást nem tesznek, csak átveszik a felnőtt-társadalom általuk megélhető értékrendjét.
Ha a család a fennmaradásért küzd, és nincs mindennap étel az asztalon, ne csodálkozzunk, ha a bátrabbak különös kérdéseket tesznek fel a kenyérszaporítási történet hallatán.
A gyerekek a felnőttek világába érkeznek, nem tudnak mást beépíteni személyiségükbe,
csak azt, amit a felnőttektől kapnak.
Romlik a gyerekek családi szocializációjának minősége
A gyermeklélektan is hangsúlyozza, hogy az ember szociális létező, közösségi lény, aki a
felnőtt nélkül nem marad életben. Alfred Adler a közösségi érzés megerősödését, életre
keltését a születés utáni első időszak kiemelkedő lehetőségének tartja. „A gyengédség első
rezdületei az anyához való viszonyban keletkeznek. Ő kelti a gyermekben a legfontosabb
»embertársi élmény« benyomását. Általa tanulja megérezni és megismerni a megbízható
embertársat, a „Te”-t. (…) Az anya funkciójában megvan rá a lehetőség, hogy a gyermekben közösségérzést ébresszen.”4 És ezt folytatja, mélyíti, erősíti tovább az apa, a nagymama, nagyapa, a testvérek, nagynénik, nagybácsik, az egész család. Egy gyermek számára
a család a legfontosabb szocializációs színtér. Még hitfejlődés-elméletek is meggyőzően
igazolják, hogy a családi szocializáció minősége legalábbis befolyásolja az Istenhez fűződő
kapcsolat lehetséges alakulását is.
Ehhez képest, ma Magyarországon a házasságkötéseknek több mint a fele válással
végződik, a második házasságok ritkán tartanak tovább, kevés gyerek születik, az a kevés
4 Alfred Adler, Életünk értelme. Bp. Kossuth Könyvkiadó, 1996.
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sem élhet tartósan eredő családjában, ahol az apa nem a születés után „jön össze” az anyával, ahol apa, anya, testvérek, nem változó nagyszülők, nem ismeretlen rokonok alkotnak
egy családot.
A gyermeklélektani szakirodalom használja a „befejezetlen csecsemő” kifejezést, utalva
arra, hogy minden csecsemő egyéni genetikai sajátosságokkal bír, de a fejlődési programjuk nem automatikus. Bizonyos értelemben születésük után még nincsenek készen, és arra
szorulnak, hogy a felnőttek fejezzék be programozásukat. S minden csecsemő igyekszik is
az őt körülvevő feltételekhez és körülményekhez alakulni.5 A gyerekek mai bizonytalan és
ellentmondásos családi kapcsolatait, illetve annak hiányait látva, néha az lehet a benyomásunk, hogy a felnőttek befejezetlenül hagyják csecsemőiket, és nem kínálják fel azokat
a – csak a családban megszerezhető – élményeket és tapasztalatokat, amelyek támaszt
nyújtanak a családon kívüli élethez. A „befejezetlen” csecsemők „befejezetlen” gyerekek
maradnak és bizonyos értelemben „befejezetlen” felnőttek. Nem képesek felfedezni érzelmeiket, nem tanulnak meg az érzelmekkel bánni, nem képesek gondolatcserére, hiányos
marad az empátiájuk, és sok minden másfajta hiánnyal küszködve próbálnak helyet keresni az életben. Ha a „jelentős másik” nincs jelen a családban, majdnem lehetetlen pótolni.
A katechézisben hogyan lehet az összetartozás, a család értékeire nevelni olyan gyerekeket, akiknek nincs, vagy sérült a családban szerzett tapasztalatuk? Hamar észreveszik,
hogy az általunk mondott tanítás csak elmélet, amely szép ugyan, még vágyaik tárgya is
lehet, de aligha van igazi, megszerezhető értéke.
Megváltozott az iskola szocializációs hatása
Jóllehet az iskola mindig is fontos kortárs-kapcsolatokat kínált, amelyek befolyásolták a
gyerekek lelki-szellemi fejlődését, de korábban az iskolában a felnőtt tanároknak biztosított kontroll-szerepe volt. Ha másért nem, azért, mert a tanár olyan tudás birtokában volt,
amelyet a gyerek is meg akart – vagy akarták helyette – szerezni. A felnőtt tekintély sokkal
hatékonyabb volt. Mára ez megváltozott. A felnőttek elvesztették tekintélyüket, az iskola
elvesztette tekintélyét. Ennek ezer oka lehet: a pedagógushivatás társadalmi megítélése
nagyon gyenge, az iskolák ritka esetben tudásközpontok, a gyerekek iskolán kívül szerzik
meg tudásuk jelentős részét, és megváltozott a tudáshoz való viszony is. Csak a közvetlenül
hasznosítható tudásnak van értéke – amit a hétköznapi életben azonnal hasznosítani lehet
–, a közvetetten ható ismeret sokak számára lényegtelenné vált. A közvetlen hasznosság
elve aligha segíti a klasszikus műveltség továbbadásának esélyét.
Így van ez a katechézissel szemben is. Ha nem tudjuk valamilyen módon közvetlenül
hasznosíthatóvá tenni azt, amit felkínálunk, hamar megkaphatjuk, hogy mire jó ez az
egész? Fontosabb, hogy a gyerek hittanóra helyett olyan foglalkozásokra menjen, amelyek
jobban felkészítik a továbbtanulásra, vagy amelyek most szórakoztatóbbak.
Ráadásul az iskolában megjelent és folyamatosan jelen van a gyerekagresszió. A mobbing,
a pszichoterror az egészen kicsi gyerekek között is felüti a fejét. Aligha lehet ezt a jelenséget
5 Sue Gerhardt, A szükséges szeretet. Az affektusok hatása a kisgyermek agyfejlődésére. Lélekben Otthon könyvek.
Bp. Oriold és Társai, 2009. 18.
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néhány mondatban értelmezni és megoldani, egy gyermeklélektani vonatkozása azonban
fontos lehet a katechézis számára is: a helytelen, bántó, agresszív viselkedés nem szűnik
meg még erősebb agresszió által. Legfeljebb más csapást keres, ahol még jobban kiélheti
erejét. Ez természetesen nem jelenti az agresszió szó nélküli eltűrését, minősítés mentességét,
de azt igen, hogy új, más stratégiára van szükség a segítségnyújtásban. Isten büntetésével
fenyegetőzni egy társát agresszíven bántó gyerekkel szemben nem igen oldja fel indulatait.
A gyermeklélektannak egyre inkább számolnia kell egy egészen új identitás fejlődésének a
megjelenésével
A szakemberek Y generációnak6 vagy „ezredfordulós” generációnak nevezik az 1982 után
született fiatalokat. Ők azok, akik szinte észrevétlenül fedezték fel maguknak a számítógép
világát, belenőttek, magától értetődően használják, vele élnek. Olyasmit tudnak a számítógép működési titkairól, lehetőségeiről, amire egy mai középkorú felnőtt álmában sem
gondolna, s még kevésbé tudná elsajátítani.
Susan Greenfield, angol agykutató azt állítja, hogy a számítógépek világa alapvetően
átírja az identitás fejlődési lehetőségét. Sőt, a nyugati kultúrában egyre inkább a technika,
nem pedig a vallás a társadalom fő hajtóereje.7 Állítólag Nagy-Brittaniában vannak már
olyan hároméves gyerekek, akiket különórákon kell beszélgetni tanítani, mert olyan sok
időt töltenek pl. a számítógép előtt, hogy csak azon keresztül tudnak kommunikálni.8
Nem régen hallottam, hogy két egyetemista fiatal ült ugyanabban a szobában, ugyanannál
az asztalnál, és komputeren keresztül kommunikáltak egymással.
Kétségtelen, hogy a számítógépet nem lehet többé nem tudomásul venni. Miközben
– nagyon helyesen – a katechézisben is igyekszünk felfedezni az internet adta lehetőségeket
(pl. internetes interaktív anyagok kidolgozásával, internetes lelkigondozás kiépítésével),
közben érdemes arra is figyelni, hogy azok a gyerekek és fiatalok, akik készek az internetes
kapcsolattartásra, sok szempontból egészen más generáció, mint a korábbiak.
A számítógép is szocializál. Feloldja a megélhető tér határait, kitágítja az idő korlátait,
sajátos önvédelmet kínál a felhasználónak, a tapasztalati valóság helyett felkínálja a virtuális világ határtalanságát. Mindenképpen befolyásolja a felhasználó kapcsolatrendszerét.
Nem lehet véletlen, hogy a gyerekeknek is olyan hamar „társukká” válik a számítógép.
A számítógép önmagában nem rossz és nem jó. Nagyon hasznos munkavégzésre,
tájékozódásra, szórakozásra. Védekezésképpen a televíziót sokan kiűzték otthonaikból,
a számítógéppel nem lehet már ugyanezt tenni. Átszőtte az életünket, munkánkat,
mindennapjainkat.
Akkor van baj, ha a számítógép lesz a világgal való legfontosabb kapcsolat. Ha a számítógép válik egy kisgyermek „legmegértőbb” társává, vagy olyan egyedüli tekintéllyé, ahol
kérdéseire választ kaphat. A számítógép jó kapcsolattartásra, de nem jó kapcsolatpótló.

6 www.fordulopont.hu/FP-41_y-generacio.pdf. 2011.02.04.
7 Susan Greenfield, Identitás a XXI. században. HVG Könyvek, Bp. 2009. 145.
8 Uo. 146.
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Kapcsolódási pontok a gyermeklélektan és a katechézis között
Az előzőek ellenére, és teljes komolyan vétele mellett is azt kell mondanunk, hogy a gyermeklélektan és a katechézis között nagyon is lényegi kapcsolat létezhet. Csak újra végig
kell gondolnunk a katechézis néhány alapfeltételét.
A katechézis célja: kapcsolatra segítés a Szentháromság Istennel, a kapcsolat kognitív,
affektív és pragmatikus oldalával együtt. A hármas csatornából mindig az lesz a hangsúlyos, amely az adott korosztályhoz, a személyes adottságokhoz és a helyzetekhez a legtermészetesebben kapcsolódik.
„Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk:
»Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké
az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint
egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.« Ekkor átölelte és kezét rájuk téve
megáldotta őket.” (Mk 10, 13-16).
Sokatmondó Jézus szavaiban, ahogyan a gyerekekkel bánik. Nem küldi el őket, hogy
még éretlenek a kapcsolatra, de nem is tanítja őket, hogy jobban ismerjék hatalmát. Nem
kér rajtuk számon ismeretet, viselkedést, fejlődést, hitet, tudást. Ehelyett közelséget kínál,
és környezetétől is a hozzá-engedést várja. Egyébként éppen azt kínálja, amire a gyerekeknek koroktól, kultúráktól és szocializációtól függetlenül a legnagyobb szükségük van:
kapcsolatot. A felnőtteket tanítja, akik felelősek gyermekeikért. Ebben a felelősségben
természetesen benne van a továbbtanítás kívánalma is, de ezt meg kell előznie, illetve
folyamatosan kísérnie kell az áldásközvetítésnek. A katechézis elsősorban áldásközvetítés.
Bevezetés abba a világba, amelyben Isten kínálja önmagát útitársul. A gyermeklélektan
elárulja, bemutatja és igazolja, hogy a gyermeknek elsősorban bizalmi, biztonságos kapcsolatra van szüksége egészséges fejlődése szempontjából.
A katechézis nagyon is sokat segíthet ebben, sokszor gyakorlatiasan is pótolva a sérült
vagy hiányos kapcsolatokat. Módszertani szemléletváltás szükséges, ami néhány tételben
kifejezve a következőkre vonatkozhat:
• Isten áldása nem dogmatikum, hanem kapcsolat kérdése: a katechézis áldásközvetítés. A katechézisben tapasztalati kapcsolato(ka)t érdemes felkínálni. Egy hitoktató
– gyerek megfelelő tapasztalati kapcsolatában könnyebben értelmezhető válnak a
tanítás kognitív elemei. A tanítás része az áldásközvetítésnek, s nem önmagában az.
• Oktatás helyett elsősorban nevelésre van szükség, amelynek alapja a kezdeményezett, felvállalt és megélt kapcsolat. Az érzelmi nevelés a katechézisben sokkal hangsúlyosabb lehetne, hiszen ezen a téren is nagyon hiányos a gyerekek szocializációja.
Az érzelmek megismerése, a velük való bánásmód lehetőségeinek megtanulása csak
nevelő kapcsolatban lehetséges.
• A katechézis akkor életszerű, ha az Istenhez és egymáshoz fűződő kapcsolat megélhető a jelenben, és hatása lehet a jövőre. A katechézis attól életszerű, hogy a mindennapokban hasznosítható. Az ismeretekből azt kell felkínálni, amelyeket valamilyen módon be lehet építeni a világról és önmagukról való gondolkodásuk fejlődő
rendszerébe.
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• A katechézis legyen életre bátorító, segítsen a hétköznapokban szükséges életkompetenciák megszerzésében. A Biblia üzenete mindig is „kompetenciákat” fejlesztett,
a hit megélése, a hit cselekedetei a keresztyén élet hétköznapjaiban is alapvető
fontosságúak.
• Isten Igéje mellett legyen „tananyag” a gyermek is, önmaga és a másik ember megismerése. A katechézis önismeretet is fejleszt, hozzásegíthet a társas kompetenciák és
kommunikációs készségek fejlődéséhez.
• A katechézis is szituatív, amely épít a gyermek személyes, társadalmi és kulturális
meghatározottságára. Csoportonként és egyénenként is differenciáltan közelít a
gyerekekhez.
• A katechézis nem a hitoktató, hanem a gyermek hitéért van. A katechézis célja a
gyermek hite, s nem a hitoktató eredményessége.
A gyermeklélektan és a katechézis nagyon is természetes kapcsolatban van egymással.
Minden, amit a gyermekekről megtudhatunk nem azért olyan fontos, hogy ügyesebben
tanítsuk őket, hanem, hogy értőbb, elfogadóbb, segítőbb kapcsolatban lehessünk egymással és Istennel.

A hitfejlődés gyermek- és ifjúkorban1
Drs. Horsai Ede
Fejlődés a hitben
Debrecenből jöttem, mi mással is kezdhetném, mint egy kérdéssel: mit „kapott” ott Nyilas Misi? Pakkot? Hallgassuk csak:
„– Voltál már a postán?
– Nem.
– Akkor nem is tudod kiváltani a pakkot?
– Nem.
– Majd én elmegyek veled.
Ennek nagyon megörült. Úgy mentek el ketten.
Két órára már itthon is voltak. De mire megjöttek, órára csengettek s le kellett futni;
a pakk ott maradt a ládáján.
A délutáni óra még keservesebb volt, mint a délelőtti. Először vallás volt, aztán
magyar.
A vallástanár nagy, kövér, fekete ember volt, a bőre olyan, mint a kordován s igen
kevés kis fekete bajusza volt. Méltóságosan szokott bejönni, most is a hóna alatt nagy

1 A Hitoktatás – a következő évezred című RPI konferencián 2011. február 5-én elhangzott előadás szerkesztett
változata.
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paksaméta írás volt, azt le sem tette az asztalra, hanem megállott a tanári asztal előtt,
végignézett az osztályon s intett, hogy: üljetek le.
– Nahát kis fiam, mondjad csak, mi volt feladva mára? – mutatott rá egy fiúra.
Az ijedten felugrott s elkezdett hebegni és habogni s kapkodta a szókat. Pedig a vallástanár, Valkai tanár úr, nem volt emberevő, szépen kisegítette a felelettel a gyereket: ugye ez
volt… s elmondta a leckét, annak csak éppen rá kellett mondani, hogy igen, vagy nem…
És az aztán lehetetlenség volt, hogy valaha egy gyerek nemet mondott volna, mikor igent
kellett mondani, mert Valkai tanár úr úgy kérdezett, hogy: ugye Jákobnak tizenkét fia
volt? Nagyon jól van.
Misi még késő öregkorában is visszaemlékezett ezeknek az óráknak az unalmára:
mert ez az áldott jó ember oly halálos közönnyel foglalkozott a tananyaggal, mintha
kukoricát morzsolt volna, szakmányba. Később a kisdiák kereste, hogy hol találta meg legelőször életében a természetfölötti dolgokra való gondolást, de olyankor
sohasem jutott eszébe sem Valkai tanár úr, sem a többi vallástanár. Az édesanyja
jutott eszébe, akivel néha éjjel, nyáron kint ültek az eperfa alatt, összegubbaszkodva
s várták az édesapját, aki távoli tanyákon épített, de minden éjjel hazajött; olyankor
felnéztek az égre s az édesanyja azt mondta, hogy azok a kis csillagok éppen olyan
nagy világok, mint a Föld… s azokon túl újabb csillagok vannak, meg azokon túl
megint több akkora földek s így tovább, míg el nem szédült az elgondolásában…
hogy mekkora a világ… s hogy mi minden van rajta… s fogott az édesanyja egy kis
bogarat a lábuk alatt s megnézték, milyen szép, hogy semmiféle művész olyat csinálni nem tudna… semmiféle ember soha… Hát ki csinálta, ki csinálta, ki találta ki…
Van… de miért van… meddig van… mi lesz aztán… mi volt azelőtt… Mikor ezekre
gondolt, mindig összegubbaszkodott egészen kicsire, s a térdét átfonta a karjával,
mint azokon a csillagos éjszakákon… s ez volt az ő vallása.
De mikor a hittanórákra gondolt, fáradtság lepte meg és unalom, egy időben
fekete pápaszemet kellett viselnie, mert fájt a szeme, akkor mindig aludt a vallásórán, mert soha olyan vallástanárral nem tudott találkozni, aki a legiszonyúbb és
legizgatóbb dolgok tárgyalásánál képes lett volna gyermeklelkét megrezdíteni…
– Jaj, csakhogy vége volt, – sóhajtott fel Gimesi is és ásítást nyomott el s a szeme is
könnyes volt, mikor a vallásóráról kiment a jóságos Valkai tanár úr, aki pedig még a legemberibb volt a tanárok közt. Ilyeneket is szokott mondani: hol szakítottad el a kabátodat?
Vagy, hogy, miért nem mosod meg a nyakad? Ez szokatlan volt, mert a tanárok a diákok
közt úgy járnak, mint felsőbb lények: nem nevelnek, nem tanítanak, csak szerepelnek.”2
Hogyan kapcsolódik ez a hosszú idézet a témához? Buber szerint minden valóságos
élet találkozás! Az ember társas lény – ez a kijelentés azonban nem Aronson találmánya. Ez
a Biblia üzenete kezdetektől fogva: az ember erre teremtetett. Lehetősége és feladata, hogy
ápolja kapcsolatát Istennel, embertársaival. E kapcsolat minősége Istennel, emberekkel az,
ami meghatározza életét.

2 Móricz Zsigmond, Légy jó mindhalálig. 1920. (Részlet) (Kiemelés tőlem: Horsai.)
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Ezért, amikor a gyermek és ifjú hitfejlődéséről beszélünk, nem csak azt kell megkérdezni, hogy mi mindennel, hanem azt is: kivel van kapcsolatban? Ki, mi segíti, vagy
gátolja fejlődését?
„Kedves Isten!
Már írtam Neked egy párszor. Emlékszel? Látod, én megtartottam, amit akkor ígértem
Neked, de Te még mindig nem küldtél nekem egy pónit. Hogy állsz vele?” (Ludvig, 8 éves)
Munkánk során sokszor találkozunk ilyen kérdésekkel, szeretnénk is segíteni, de mit
tegyünk? Mit válaszoljunk ilyen és hasonló esetekben? Ehhez tudni kell például, hogy
milyen szinten áll a ránk bízott gyermek fejlődés-lélektanilag. Mit ért meg az értelme?
Ebben segít a pszichológia. No, és a lelke? A szíve, a hite? Egyáltalán: mit értünk hit alatt?
Tudjuk, a hit ajándék. De fejlődik? Létezik felnőtt hit? Érett hit? És a gyerek hite? Az
alacsonyabb értékű hit?
A válaszhoz előbb tükörbe kell nézni: milyen az én hitem? Milyen az istenképem? Mi
közöm nekem a gyerek hitéhez? A válasz adott: sok! Mert „tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket.” (1Kor 1,21). Nyugodtan mellé tehetjük: és
a katechézis, a vallásoktatás „bolondsága” által! Fontos szerepe van tehát az „eszközöknek”:
a szülőnek, lelkésznek, hitoktatónak, vallástanárnak.
A hittan elsősorban nem ismeretet, hanem életformát ad át. Hitvallást tesz. Világnézetet közvetít. Tudatosan, vagy tudat alatt (rejtett tanterv). Minden tárgy tanárfüggő, de
éppen ezért a hittan a leginkább tanárfüggő tárgy!
„Jézus a személyiségével nevelt. Ma is azért nevel, mert most is az, aki egykor volt. Nem
amit mondunk, hanem akik vagyunk. Nem aminek látszunk, hanem amit élünk. Nem amiről
bölcselkedünk, hanem ami próbát megállunk: ez bennünk a győzelmes erő, ez a nevelő hatalom. Jegyezze ezt meg minden vallástanító!”3 – olvassuk Ravasz Lászlónál. Jegyezzük meg,
mert így igaz, és e nélkül nincs pozitív hitfejlődés!
A Biblia is beszél lelki fejlődésről. Számos növekedéssel kapcsolatos metafora van.
Csak egy példa: „Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez,
hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt még most sem bírjátok
el.”(1Kor 3,1-2)
Aztán máshol szó van növekedésről, gyümölcstermésről is, jól ismerjük ezt. És azt is
leszögezi az Írás: más, aki vet, és más, aki arat. De a növekedést Isten adja! Ő adja, de van
növekedés!
Ugorjunk most egy nagyot a XII. század nagy misztikusához, Clairvauxi Bernáthoz,
aki így ír: „Éppúgy, mint ahogy az egyik csillag eltér a másiktól, ugyanúgy meg lehet különböztetni a kezdő, a haladó és az érett hívő lelkét.
A kezdő hívő állapotát ösztönösnek, a haladóét ésszerűnek, az érettebb hívőét pedig lelkinek nevezhetjük.
Minden vallásos intézmény erre a három kategóriára épül.
3 Ravasz László, A vallásos nevelés. In: Legyen világosság, 1936.
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Akik az ösztönös szakaszban vannak, azokat egyelőre sem az ésszerűség, sem az érzelmek
nem vezérlik. A tekintély és a jó tanítás ösztönözheti őket, s a tanítással lehet irányítani őket.
Ám továbbra is olyanok, mint a kézen fogva vezetett vakok: elfogadják a jót, ahol rátalálnak,
valamint a többieket követik és utánozzák.
Azután következnek az ésszerűek, akik természetes tudásuk és logikájuk alapján döntenek. Ők ismerik a jót, és áhítozzák is azt, de még mindig szeretet híján valók.
Végezetül ott vannak a lelkileg érettek, akiket a Lélek vezérel, s akiket sokkal inkább
felvilágosított a Szentlélek. Azért nevezzük őket lelkieknek, mert velük van a Szentlélek.”
Ez a régi vélemény is azt mutatja, hogy az embernek van hitbeli fejlődése, sőt bizonyos rendszere is. A reformáció is tényként kezelte a hitfejlődési szakaszokat. Comenius,
később pedig még Francke is. A felvilágosodás idején, a „gyermek felfedezésének évszázadában” is megfigyelték, hogy a gyermekek másképp tanulnak, mint a felnőttek, és ez
vallási tapasztalásukat is befolyásolja (lsd. Locke, Rousseau).
Az erkölcsi és hitfejlődési elméleteket sokszor mégis úgy jelenítik meg, mintha
azok az 1960-as évektől kezdve léteznének csak. Pedig a valláspedagógia nemcsak az ún.
„empirikus fordulat” óta hasznosítja a humán tudományok eredményeit. Csak egy példa:
Richard Kabisch századelőn írt korszakalkotó művének (Hogyan tanítsunk vallást) alcíme
így hangzik: „Egy pszichológiai alapokra épített evangélikus vallásoktatás módszerének
kísérlete”. Nagy hatással vannak rá olyan klasszikusok is, mint Friedrich Schleiermacher
és az „Univerzumtól való függés érzetének” elmélete, ami Kabisch szerint elengedhetetlen,
de nem eléggé kifejező leírása a vallási folyamatnak.
„A vallás a rajtunk túlemelkedő élet legközvetlenebb valóságának az átélése (…) de a
vallás legyőzi a melankolikus kedélyállapotot, türelmet ad az embernek és méltóságot az életnek. (…) A vallás az a fegyver, amivel győzedelmeskedni lehet az életben a nyomorúságok, a
kísértések, sőt a vég felett (…)” – írja Kabisch.
A 60-as években a pszichológia és a szociológiai kutatások új eredményei lendületet
hoztak a fejlődéslélektan és a valláspedagógia kapcsolatába. Újra hangsúlyt kapott a nálunk
sajnos ma is sokszor mellőzött szempont: a tanulók valós élete és tapasztalati világa.
Karl Ernst Nipkow A valláspedagógia alapkérdései című művének a második részében
– Értelemnyerés a mindennapi életben – út a személyes hithez – tesz kísérletet arra, hogy a
fejlődéslélektant és az életrajzkutatást a német nyelvű valláspedagógiában meghonosítsa.
A hitfejlődés bemutatásakor Nipkow azonban James. W. Fowler elméletére épít, mégpedig igen korán, hiszen annak 1981-ben megjelent könyvére Nipkow 1982-ben már
hivatkozik.
Ugyanis a nyolcvanas évek elejétől két egymástól függetlenül dolgozó kutatócsoport
munkái jelennek meg, és lesznek nagy hatással a valláspedagógiára: Fritz Oser, svájci katolikus teológus és James W. Fowler, amerikai protestáns teológus a vallási ítéletalkotásról
szóló munkája. Közös eredményük, hogy „az ember vallásossága (istenképzete, Istennel
való kapcsolatának megélési formái, vallásos ítéletalkotása, világszemlélete, erkölcsi látásmódja) a személyiségfejlődéssel párhuzamosan bizonyos fejlődésen megy át, és az egész
életen át alakul. Ahol a személyiségfejlődés elakad, ott a vallásosság fejlődése is megáll.”
Elemi tapasztalatokra, egzisztenciális, új élményekre van szükség ahhoz, hogy a vallási
fejlődés egyfelől ne álljon le, másfelől egyre érettebbé váljon.
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Fowler az életet, az élet fenomenológiáját akarja érteni. Lépcső-modell elméletét elsősorban a pasztorálpszichológia fedezte fel, mert segít megérteni és értelmezni a különböző
hitbeli válságokat, vagy a vallási élettel is összefüggő konfliktusokat.
De nagyon hamar felfedezte elméletét a valláspedagógia is, és hiányosságai ellenére
ma is nagy figyelemnek örvend. Különösen hasznos lehet alkalmazása a magyarországi
valláspedagógiában, ahol a diákokkal szemben támasztott elvárások igen gyakran nem
veszik figyelembe a hitfejlődés stádiumait. Olyan erkölcsi és hitbeli megnyilatkozásokat
várnak el tizenéves fiataloktól (sőt: gyakran általános iskolás gyerekektől), amely a fowleri
komplementer fokozatnak felel meg.
E türelmetlen elvárás nem a kívánt vallási kompetencia elérését segíti elő, sokkal
inkább csalódást vagy képmutatást indukál. Ezért fontos megvizsgálni: mit tud segíteni a
fowleri „lépcső modell” a hitbeli fejlődésben, hogy az egyén tudatosan és szabadon felfedezze a keresztyén értékeket és normákat, a hit fontosságát anélkül, hogy annak örömét
elveszítené.
Mielőtt rátérnénk a hit fokozataira, nagyon röviden nézzük meg James W. Fowler
életének és tudományos munkásságának pár jellemző momentumát.
Fowler 1940-ben született Észak-Karolinában, egy metodista lelkész és egy kvéker
asszony gyermekeként. 1968-ban szentelik lelkésszé, és még ebben az évben az Interpretor’s
House igazgató-helyettese lesz, amely intézet felekezeteken áthidaló, ökumenikus szemináriumokat hirdetett meg teológusoknak és laikusoknak egyaránt.
Egyik központi eleme volt ezeknek a konferenciáknak, hogy a résztvevők elmesélhettek valamit saját életükből. Egyre többen azért is jelentkeztek ezekre a szemináriumokra,
mert valamilyen krízis volt az életükben. Ezek az életrajzi beszámolók, történet elmondások, megtérés történetek nagy hatással voltak Fowlerre. Ráadásul ebben az időszakban
ismerkedik meg Erik H. Erikson elméletével. Erikson nem beszél direkt a keresztyén hitről, de a kapcsolatok dinamizmusa, amely az egészséges emberi élet tartalmi jellemzője,
visszaköszön Fowler „faith” fogalmában.
1972-ben ismerte meg Lawrence Kohlberg könyvét, a Graduate School of Educationt.
Megismerkedésük után közösen vezettek szemináriumokat, együtt dolgoztak.
Kohlberg bátorítására 1973-tól kezd el Fowler a hit fejlődésével foglalkozni. Doktoranduszokkal együtt lát neki a mélyinterjúknak, amelyek során 359 interjút készítenek
4-80 éves alanyokkal. Erikson, Piaget és Kohlberg alapján állítja fel elméletét a „hit”
fejlődéséről.
Közben ő maga is átmegy egy hitbeli krízisen. Ekkor fedezi fel Loyola Ignác lelki gyakorlatos könyvét. Fowler – saját bevallása szerint – a kontempláció alkalmával tapasztalta
meg, mit jelent egy szöveget olvasni, és hagyni, hogy az a szöveg hasson rá, és hagyni a
Lelket munkálkodni.
Fowler elméletének megértését nehezíti, hogy elég tágan értelmezi a „hit” fogalmát.
Számára a hit az ember értelemkereső funkciója, erre utal könyvének alcíme is. A hit az az
út, amit az emberek megtesznek azért, hogy életüknek értelmet találjanak, és azt megőrizzék. A hit tehát egy „emberre jellemző általános fogalom”, hiszen az ember a világnak, létezésének értelmet kell, hogy adjon. „A hit oly mértékben fundamentális, hogy közülünk senki
nem tud nélküle hosszabb ideig jól élni, oly univerzális, hogy mihelyt mélyebben megvizsgáljuk
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a szimbólumokat, rítusokat és etikai mintákat, amit kifejeznek, ugyanazt a jelenséget találjuk
a keresztyéneknél, marxistáknál, hinduknál és a dinkáknál; ugyanakkor oly végtelenül sokféle,
hogy minden egyes ember hite egyedi egyben. A hit egy kimeríthetetlen titok” – írja.
Fowler a hit alatt tehát egy dinamikus és meghatározó folyamatot ért, amely segít
az életet értelmesnek találni, azaz egy tágabb értelemben vett „élethitet”, amely a vallásos
hittel, vagy a vallással nem feltétlenül kapcsolódik össze, de képes azt integrálni magába. Ezzel a hittel minden ember rendelkezik, mert minden embert érnek külső hatások,
értékrendek, amelyek értelemteremtő (meaning making) hatással bírnak. Ezt a funkciót
azonban nem vallásos tartalmak, személyek, eszmék, és szervezetek is betölthetik. E sokféle értelemteremtő hatások együttese adja a személyes hit vázát.
Ugyanakkor fontos, hogy Fowler hangsúlyozza: egyik hitfejlődési fokozat sem magasabb értékű a másiknál, mert a Szenthez való közelség és kapcsolat nem a fokozattól függ.
Éppen ezért ezek nem is „lépcsőfokok”, amelyeket mindenkinek be kell járnia. Elméletének lényege szerinte az, hogy meg tudja mutatni, az emberek milyen módon hisznek,
hogyan dolgozzák fel életük eseményeit. Ez pedig nem haszontalan, sőt kifejezetten hasznos a vallással foglalkozó szakemberek számára.

A hit fokozatai Kohlberg, Oser és Gmünder,
valamint Fowler elméletében
Kohlberg
Kohlberg munkássága nélkül nem érthetjük meg a vallási ítéletalkotás fejlődését sem.
Kohlberg Piaget nyomdokain elindulva vizsgálta az emberek erkölcsi fejlődését, mégpedig az ún. dilemma történeteken keresztül. Az ő dilemma története a „Heinz-dilemma”:
„Európában egy asszonyt halálos veszélybe sodort a rákos megbetegedés egyik formája. Csak
egyetlen orvosság létezett, amelytől az orvosok még gyógyulást vártak. Ez egy rádium összetételű orvosság volt, amelyért a gyógyszerész tízszer annyit kért, mint amennyibe őneki került.
Heinz, a beteg asszony férje, ismerősöktől próbált pénzt kölcsönkérni, de csak az ár felét tudta
előteremteni. Elmondta a gyógyszerésznek, hogy feleségét halálos veszély fenyegeti, és azt kérte,
adja a gyógyszert olcsóbban, vagy tegye lehetővé a törlesztéses vásárlást. A gyógyszerész ezt
válaszolta: »Nem, én fejlesztettem ki ezt a gyógyszert, és pénzt akarok vele keresni.« Heinz
kétségbeesésében betört a gyógyszertárba, és ellopta a gyógyszert.”A férjnek meg kellet-e ezt
tennie? Miért?
Kohlberg azt vizsgálta, hogy az emberek mivel indokolják döntésüket. Ezek alapján
beszél az erkölcsi ítélőképesség következő szintjeiről:
• Prekonvencionális (Büntetés – jutalomorientáció)
• Konvencionális (Jó gyerek – tekintélyorientáció)
• Posztkonvencionális (Társadalmi szerződés, egyetemes erkölcsi elvek orientációja)
Caroll Gilligan hívta fel a figyelmet arra a fontos szempontra, amit a vallási fejlődés vizsgálatának folyamán mi sem hagyhatunk figyelmen kívül, hogy a női és férfi morál között
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nem mennyiségi, hanem minőségi különbség van. A nők más szempontok szerint ítélnek.
Férfiak: az igazságosság morálja, nők a törődés erkölcse alapján.
A morális fejlődés szintjei nők esetén Gilligan szerint:
1. Egocentrizmus: Középpontban az ÉN.
Átmenet az önzéstől a felelősségvállalás felé: ÉN vagy TE?
2. Önfeláldozás: TE.
Átmenet a konformitástól az önállóság felé: TE vagy ÉN?
3. Egyensúly: TE és ÉN!
Fritz Oser és Paul Gmünder
Kohlberghez szorosan kapcsolódva vizsgálta a vallási ítéletalkotást Fritz Oser és Paul
Gmünder. Az ő dilemmatörténetük a Paul-dilemma: „Paul fiatal orvos, éppen most tette le
sikeresen az államvizsgáját. Van egy barátnője, akinek azt ígérte, hogy feleségül veszi. Előtte
Angliába utazhat jutalomként, az utat szülei fizetik. Alighogy felszáll a repülőgép, a kapitány
bejelenti, hogy az egyik motor elromlott, a másik ugyan működik, de nem megbízhatóan. A
gép süllyedni kezd. Először mindenki sikoltozik, majd halálos csendben ülnek. A repülőgép
gyorsan zuhan a föld felé. Paul fejében lepereg egész élete. Tudja, most mindennek vége.
Ebben a helyzetben Istenre gondol, és imádkozni kezd. Megígéri – ha megmenekül –,
egész életét a harmadik világ betegei gyógyításának szenteli, és barátnőjét, akit nagyon szeret,
nem veszi feleségül, ha nem hajlandó őt ebben követni. Azt ígéri, hogy lemond nagy jövedelemről és a társadalmi tekintélyről.
A repülőgép egy szántóföldön darabokra törik – Paul azonban csodálatos módon megmenekül. Hazaérkezése után jó állást kínálnak fel neki egy magánklinikán. Jó képességei miatt őt
választják ki 90 pályázó közül. Paul azonban visszaemlékezik fogadalmára, amelyet Istennek
tett. De most nem tudja, hogyan döntsön.”
Oser és Gmünder a kapott válaszok alapján a vallási ítéletalkotásnak az alábbi fokozatait különböztette meg:
1. Deus ex machina:
- Isten közvetlenül cselekszik, avatkozik be a világba (deus ex machina), az
embert bünteti / jutalmazza, vezeti, értelmet és bizalmat ad neki.
- Az embernek „helyesen” kell reagálnia; az ember elsősorban reaktív.

2. Do ut des:
- Olyan tájékozódás, amely az ember számára lehetővé teszi az Isten befolyásolását, és hogy azt így maga számára igénybe vegye.
- Az embernek tennie kell valamit azért, hogy Isten tetszését és jóindulatát
kiérdemelje.
- Ha hibázott: szankciók.
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3. Deizmus:
- A tájékozódás alapja az az elképzelés, hogy az ember kizárólag maga felelős
életéért, döntéseiért.
- Isten egy más, a világtól elválasztott dimenzióért felelős. Egyfajta „két birodalom- tan”: az emberé és az Istené, a kettő között kiegyensúlyozott egyensúly
áll fenn.
4. Apriori és korreláció
- A tájékozódás alapja az ember felelőssége és szabadsága, ezek azonban csak
mint „eleve adottak”, a priori formában érzékelhetőek.
- Isten transzcendens alapként jelenik meg. Ő teremti meg (a priori) az ember
kapcsolatainak, szabadságágának, felelősségvállalásának és az emberi közösség
(társadalom) lehetőségeinek feltételeit.
- Általában feltételezik egy, a jobbra, teljesebbre irányuló, előzetes „tervezést”,
amelynek irányába „törvényszerűen” fejlődik az ember (korreláció). Ez adja
meg a végső biztonságot.
5. Kommunikatív vallási gyakorlat
- Minden cselekmény előfeltételét és értelmét a legfőbb hatalom határozza meg.
- A legmagasabb fokú emberi autonómia.

Fowler

Fowler hat fokozatról beszél, de van egy bevezető, 0. fokozat, az ún. első hit, amely az egészen korai gyermekkort jelöli. A hatodik fokozat, az ún. univerzalizáló hit pedig majdnem
elméleti. Ezen fokozatok megismerése sokat segíthet abban, hogy jobban értsük saját, és
környezetünk hitfejlődési szakaszait, hogy hitbeli megnyilatkozásaink mit is jelenthetnek
egy bizonyos életkor, illetve sokszor az ettől független hitfokozat alkalmával.
A téma bővebb ismeretéhez feltétlenül javaslom Dr. Németh Dávid professzor úr Hit
és nevelés című könyvének vonatkozó részét, ahol ő nemcsak a fowleri fokozatokat ismerteti, hanem annak későbbi, fixálódott, bizonyos kegyességi irányzatokban megjelenő, vagy
azokra jellemző hatásait is bemutatja.
Fowler Erikson jól ismert fejlődési fokozatain tájékozódik. Ezek alapján, bizonyos
életkorhoz kötve beszél a következő hitfokozatokról:
0. Differenciálatlan hit (Első hit)
Ez a fokozat körülbelül 3 éves korig tart. Nagyon fontos az anyához fűződő kapcsolat. Ha megbízhatatlannak vagy ingerekkel elárasztónak éli meg valaki ezt a
kort, akkor könnyen bizalmatlan, védekező, magának való, vagy éppen ellenkezőleg: az „Atyát” elfogadni nem tudó, gondoskodó szeretetére nehezen nyitó lehet.
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1. Intuitív-projektív hit
3-6 éves korig. Ekkor a gyermek érzések, benyomások alapján tájékozódik, fantázia és valóság keveredik, a logikus gondolkodás még nem „zavarja”, mindent
csodaként él meg. Hisz mindenben és mindenkiben: Istenben, tündérekben,
boszorkányokban stb. Vö: Deus ex machina.
2. Mitikus-szószerinti hit
7-12 kor között megjelenik a konkrét, operacionális gondolkodás, ok-okozati
összefüggések, ezért mindent logikailag, szó szerint ért. Fontosak számára a szabályok. Isten immanens, magukban a dolgokban van benne, kvázi ateistának is
szokták nevezni ezt a kort. Vö: Do ut des.
3. Szintetizáló-konvencionális hit
13-kb. 20 éves korig. Érdekli az elvont dolog is. Legjellemzőbb az identitáskeresés,
én a kapcsolataim vagyok, konform és nonkonform egyszerre. A hitet is kapcsolatban éli meg. Egyfelől krízisként: „nem ért meg senki sem…”, másfelől: „egyedül
Te, Istenem, Te ismersz!” Fontos számára a megfelelő közeg (ifi, osztály). Lázad a
felnőtt környezet ellen, de igazából példaképet keres.
4. Individuális-reflektív
Az ifjú felnőtt kora ez, az intézményes vallás elleni kritika kora. Kritikus, de itt
is érvényes, hogy érte, és nem ellene küzd valójában. Fontos, hogy partnernek
tekintsük, akivel őszintén megvitatjuk hitünket, egyházunk valós életét.
5. Komplementer-összekötő hit
Ezen küzdelmek után jut az ember a komplementer, vagy összekötő hitre, ami
nem más, mint a Biblia szerinti, felnőtt emberre jellemző Krisztus-hit, aki nem
csapódik minden tanítás szelében, hanem tudja kinek hisz, mit hisz. Nem ellentétek jellemzők rá, hanem látja, hogy Krisztusban nincs sem zsidó, sem görög, sem
szolga, sem szabad, sem férfi, sem nő, az ember simul iustus et peccator (egyszerre
igaz és bűnös), de megváltott, és ezzel az örömmel és békével él.
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Hitoktatás Aktuálisban

Márkus Gábor

A hitoktatás kérdése az utóbbi hónapokban egyre inkább stratégiai gondolkodást követel
meg tőlünk. Jelen írás elemeket mutat be az RPI szervezeti keretei között működő szakmai párbeszéd fórumainak, munkacsoportjainak gondolkodásából.
„Akkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük. A tanítványok azonban rájuk szóltak. De Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy
hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.” (Mt 19, 13-14)
Urunk, Jézus Krisztus tanítványait ezzel bízta meg: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítván�nyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek” (Mt 28, 19-20).
Ugyancsak tanítványainak mondta: „Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám
jöjjenek a kisgyermekek” (Mt 19,14). Mi a tanítványok feladata? Továbbadni a tanítványságot – tanítással. A kisgyermeket pedig Jézushoz – nem küldeni, kötelezni, kényszeríteni,
hanem bocsátani, engedni.
A gyermek nevelése a szülő joga, kötelessége és felelőssége – a nemzetközi egyezmények valamint a magyar alkotmányos rend ezen megállapítása összhangban áll a Szentírás értékrendjével. (Pl. 5Móz 6) A „polgári közösségnek”, a társadalmi szervezeteknek
és intézményeknek pedig az a feladata, hogy a szülőket ebben a feladatukban segítse.
Ugyanígy a tanítványok közösségének is, a hitvalló egyháznak is az a dolga, hogy segítse,
meg ne gátolja a gyermekek Jézus közelébe kerülését, de tiszteletben kell tartania a szülő
szabad akaratát és döntését.
A mai magyar társadalom azzal a helyzettel szembesül, hogy rövidesen a negyedik
generáció lesz szülő, azóta, hogy az állam, az állami szervek és az oktatási intézményrendszer megkezdte az egyháznak a gyermekek és ifjak körében végzett szolgálatát korlátozó vagy megsemmisíteni akaró tevékenységét. (20-25 évet számolva egy nemzedékre: a
„fényes szelek nemzedéke 1945-től, az ún. 1968-as X-generáció vagy beat-nemzedék, és
jön a rendszerváltás korosztálya 1990 körül-után. A szülési kor kitolódása miatt várhatóan
2015-2020 körül jelenik meg markánsan egy újabb korosztály.) Olyan fiatalok válnak
szülőkké, akiknek már a nagyszüleik sem részesültek hitoktatásban. Ily módon az új szülők nem számíthatnak családi emlékekre, támogatásra, ha a hitoktatás előnyeiről vagy az
egyházhoz való kötődés pozitívumairól esik szó.
Ebben a helyzetben szükséges, hogy a társadalom közösségei (civil és állami szervezetek, intézmények, az egyházak és a jogrend) segítsék a szülőket abban, hogy a gyermeküknek adandó nevelésbe a magyar kultúra egészét meghatározó három nagy értékrendszer:
az európai-, a magyar nemzeti- és keresztyén kultúra értékrendjét minél tudatosabban
építhessék be, aránytalan terhek vállalása nélkül.
A hittanoktatás kiterjesztése – azaz a hittanoktatásba való bekapcsolódás lehetőségének biztosítása az iskolás korosztály minél nagyobb csoportjai részére – immár 20 éve
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adóssága a magyar társadalomnak. Az 1990-es évek legelején úgy tűnt, reális lehetőség
van a hitoktatás kiterjesztésére. A közoktatási törvény 1993. évi (eredeti) szövege még az
önkormányzati közoktatási intézmény feladatává tette, hogy segítse a hittanoktatás megszervezését. Az 1996. évi módosítások után az iskola már „nem gátolhatta” a hittanoktatás
szervezését. Ennek eredményeként a hittanoktatásra járó diákok száma megnőtt.
Az adatok (lapzártáig lehetséges) elérése miatt most a 2000-2010 közötti református
hittanoktatási adatokat értelmezzük. A hittanoktatás adatai a református egyház hivatalos
adatgyűjtésén alapulnak, a közoktatásban résztvevő korosztályokra terjednek ki. A gyülekezet hitoktatás és református közoktatási intézmények adatait összesítetten és egyházkerületi összefüggésben közöljük. A következtetéseknél kérjük figyelembe venni, hogy az
egyes egyházkerületek nagysága, kegyességi és vallásszociológiai háttere jelentősen eltérő.

1. ábra: A református hit- és erkölcstanoktatásra járó gyermekek száma
országosan és egyházkerületenként
Az elmúlt évtizedben a református hittanra járó gyerekek száma jelentősen nem változott. Évről-évre 110 000 gyermek körül alakul az országos létszám. Az egyes egyházkerületek létszámingadozása valamivel nagyobb, mint az országos összesítés adataié. A hittanoktatásban résztvevők 45-48%-a tiszántúli, 27-31%-a dunamelléki gyermek. A tiszántúliak
számaránya 18-13% között változott, a dunántúliaké 11-8,6% között változik.1

1 Az adatok forrása a Magyarországi Református Egyház Zsinati Oktatásügyi Irodájának adatközlése, valamint a
KSH hivatalos statisztikai adatai.
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2. ábra: A hitoktatásra járók növekedési rátája országosan és egyházkerületenként
Ha a 2000. évi adatot tekintjük bázisnak, a legnagyobb változásokat a Tiszáninneni
Református Egyházkerületnél láthatjuk. A változás oka mögött a hitoktatás szervezeti
átalakítása is meghúzódott. Kicsi az ingadozás a Tiszántúli Egyházkerületben. A Dunántúlon és a Tiszáninneni Egyházkerületben a tendencia fő iránya mindenképpen csökkenő;
a hittanoktatás „nyertese” a Dunamelléki Egyházkerület. A folyamat mögött országos
migrációs változások rajzolódnak ki: a (református) népesség áramlása keletről a középső
régió felé; valamint Budapest jelentős református tartaléka: a 2000. évi népszámláláskor
(itt is) jóval többen vallották magukat reformátusnak, mint akiket az egyházközségek
ismertek.
Az adatok változása mögött egy másik kérdés is felvetődik: a változások során tetten
érhető, ha az adatgyűjtés módszertana és adminisztrációs rendje egyes egyházkerületekben
vagy egyházmegyékben átszervezésre került. Más, közvetett adatok a gyermek és ifjúsági
munkában eltérő folyamatokat is jeleznek (e cikk határait meghaladó módon.) Mindenesetre a gyermek- és ifjúsági munkaformák egységes névrendszerének kialakítása segítheti
a statisztikai elemzéseket is. Ez a munka az RPI szakértői csoportjaiban megkezdődött.
Indokolt az országosan egységes szemléletű statisztika alkalmazása.
Tervezünk további elemzéseket is. Az egyházmegyék adatai és a gyülekezetek / közoktatási intézmények adatai nem csak a migrációs folyamatokat árnyalják, hanem a református iskolák, óvodák szerepét is pontosabban rajzolják ki.
A hittanoktatás adatainak vizsgálatára kiváló példa Thorday Attila: Hitoktatás a számok tükrében: az elmúlt másfél évized mérlege című tanulmánya2, mely 2003-2004. évi
2 Thorday Attila, Hitoktatás a számok tükrében. In. Communio, 2006/3-4 http://liturgika.htk.ppke.hu/attila/
hitoktatas_communio.pdf 2011. április 19.
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adatok alapján mutatja be a hazai hitoktatás helyzetét. A következtetései között kiemelhetjük azt is, hogy akkor országosan az iskoláskorú népesség 28%-a kapcsolódott valamilyen módon a hit- és erkölcstanoktatáshoz. Ám míg az általános iskolás korosztály 42%-a
vonható be a hitoktatásba, a középiskoláknál ez az arány összesen 9%. Thorday Attila úgy
látja, itt meghatározó az egyházi iskolák szerepe.
Növekedéshez szoktatott világunkban azonban joggal merül fel a kérdés, mi az oka,
hogy a hit- és erkölcstan részvételi aránya nem tud jelentősen tovább növekedni? A növekedés határait elvileg a népszámlálás adatai jelölhetik ki (hipotetikus célú, szándékosan
vállalt naivitással). A 2000. évi népszámlás az alábbi adatokat mutatta:
Felekezetek
kereszténység
katolikus
protestáns
református
ortodox keresztény
zsidó vallás
egyéb vallások
nem vallásos
nem válaszolt
ismeretlen
Összesen

% arány
74,4
54,5
19,5
15,9
0,1
0,1
0,1
14,5
10,1
0,7
100,00

1. táblázat: Vallási megoszlás, felekezeti arányok
a 2000. évi magyarországi népszámlálás szerint
A népszámlálás részletes adatait megvizsgálva az is látszik, hogy 2001-ben az 5-18
éves korosztályon belül az egyházhoz, felekezethez tartozók aránya 66%, katolikusoké
49%, a reformátusok aránya 14% volt. Az akkor 0-9, ma 10-19 éves korosztályban a
felekezethez tartozók aránya 63%, a katolikusoké 46%, a reformátusoké 13%. Azaz a
fiatal korosztályokban a felekezeti kötődés kisebb arányú, mint az országos átlag, és az
1990-2000 illetve a 2001-2010 évek generációi között is kimutatható a csökkenés.
2001-ben az 5-19 éves reformátusok száma 262 276 fő volt, akkor ennek kb. 42%-a
kapcsolódott be a református hittanoktatásba. A 2011-ben 5-19 éves korosztályban 201
000 fő református becsülhető. A 2011-ben a hittanoktatásra jelentett gyerekek száma az
5-19 éves korosztály református gyermekeinek kb. 57%-a. (A számítások hipotéziseket
is tartalmaznak, a következtetés még ezt figyelembe véve is meglepőbb, mint kutatási
előfeltevéseink alapján gondoltuk. Ugyanis az adatokból az is következhet, hogy a református hittanoktatásban való részvételi hajlandósága magasabb arányú a katolikus egyházi
aránynál.)
A jelenség hátterét segít megérteni a 3. ábra. A közoktatási létszámadatok csökkenési ütemét és a református hittanoktatásra járó gyermek számának létszámadat-változási
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rátáit vetettük össze. Látható, hogy 2000-2001-ben még azonos volt a változás üteme,
de ezután egyre nagyobbra nyílik az olló: a hitoktatásra járók száma kisebb ütemben
csökkent, mint a közoktatási létszám csökkenése, sőt, a hittanoktatásba bekapcsolódók
száma egyes években még nőtt is.

3. ábra: A hitoktatásra járók és a közoktatásban résztvevők növekedési rátája
Megállapíthatjuk tehát, hogy a rendszerváltás óta a hittanoktatásba bekapcsolódó
gyermekek száma jelentősen megnőtt. 1980-1989 között hitoktatásra a kisiskolások 5-10,
a felső tagozatosok 3-5, a középiskolások alig 1%-a járt (Thorday Attila nyomán). Ez az
arányszám a 2000-es évek elejére az általános iskolásoknál 30-40, a középiskoláknál 9-12
%-ra nőtt.
A 2000-2010 közötti évtizedben jelentős [abszolút] létszámnövekedések nem történtek. Ám a hittanoktatás szinten maradása abszolút értékben azt jelenti, hogy a csökkenő
korosztályokhoz mérten a lehetséges és a ténylegesen elért populáció arányszáma jelentősen megnőtt. A hitoktatás fejlesztési irányainak meghatározásánál a precíz adatgyűjtés
és ezek elemzése stratégiai jelentőségű lett. Kérdés, hogy adatszolgáltatási rendszerünk ki
tudja-e szűrni az egyházi iskolában és gyülekezetben egyaránt hitoktatásra járók személyét
és számát? (A 2004. évi katolikus elemzés ezt 7%-ra becsülte.)
Az adatok azt is jelentik, hogy ha egy ilyen arányú szolgálatnövekedés esetén a hitoktatási támogatások jelentősen nem változtak, akkor fajlagosan egyre kisebb összeg jut a
feladat ellátására.
Hitoktatás ügyben az egyházak aktív szolgálatvállalásáról beszélhetünk. Az adatok
innen nézve sikertörténetként értelmezhetőek. Ám ha a ránk bízott lelkekért való felelősségünket vizsgáljuk, akkor el kell mondanunk, hogy 5-ből 2 gyermek, aki pedig deklaráltan református kötődésű, még mindig nem aktív részese a hittanoktatásnak, vagy csak
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egészen rövid ideig, kisiskolásként (ugyanis a lemorzsolódás a tapasztalati adatok szerint
életkoronként változik). Továbbra is nagy gond a középiskolások megszólítása. (És ekkor
még nem misszióról beszélünk, csak a meglévő kapcsolatok megerősítéséről!)
Az alapfokú oktatásban a 8 %-ról 42 %-ra való növekedés impozáns. A rendszerváltó
Szlovákia sem indulhatott sokkal rózsásabb helyzetből, mint Magyarország. 2003-as adatok szerint Szlovákiában az alapiskolába járó diákok 83%-a vesz részt felekezeti hittanoktatáson (Thorday, 2006.)
Gyakran keressük önmagunkban a hibát. Megtettünk-e mindent, amit tehettünk?
Krisztus előtt megállva sokszor kell erőtlenségünket megvallanunk (1Kor 2, 3, de 2Kor
12, 9). Tudunk elszalasztott lehetőségeinkről.
A fenti számadatokat áttekintve, fel kell tennünk azt a kérdést, hogy a hittanoktatás
kiterjesztésének nem lehet az egyik gátló tényezője a fakultatív hittanoktatás rendszere?
Mi a helyzet akkor, ha gondjaink egy része, vagy a növekedés lassúsága összefügg azzal,
hogy a korábban kialakított fakultatív hittanoktatási rendszer a gyakorlatban nem igazolta
eredményességét vagy elérte növekedésének határait? Különösen a középiskolában látszik
úgy, hogy a hittanoktatás a nem szükséges / nem fontos / nem hasznos tantárgyként nem
éri meg a tanulásra fordított energiákat.
A probléma néhány összetevőjére utalunk.
• A fakultatív hitoktatás a közoktatásban résztvevő korosztály egy részét éri csak el,
őket is gyakran esetlegesen. Az iskola az iskolai tevékenységek rendszerében nem
tudja kiemelten támogatni, más iskolai foglalkozások versenytársaként vagy az iskolai szabadidő alternatívájaként kell megjelennie.
• A magyar társadalom és a döntéshozók értékrendszeréből hiányzik a hitoktatással
együtt járó pozitív többlet világos ismerete (pl. azt mindenki tudni véli, miért érdemes idegen nyelv tanulására időt és pénzt szánni, ezért a szülők akár különórákat is
megvásárolnak).
• A keresztyén értékrend nem tudatosul, mint sikeres életvezetési modell.
• Nem alakult ki a hitoktatás egységes értékelési és minőségfejlesztési rendszere.
• Tisztázatlan az iskola és a hitoktató együttműködésének jogi és finanszírozási
feltételrendszere.
• A hitoktató életpálya már középtávon is tervezhetetlen.
• A hitoktatási tevékenység jelenleg alulfinanszírozott.
• A lelkészi jövedelmek egyes vidékeken elszakadtak a társadalmi bérszínvonaltól, a
lelkész jövedelem-kiegészítésként tekint a hitoktatás révén elérhető bevételekre.
• Szervezési nehézség: az egyházaknak egy nagyon szűk intervallumra kell humánerőforrás-kapacitást biztosítania, úgy, hogy az a nap többi részében gyakorlatilag
kihasználhatatlan.
• A tradicionálisan kialakult egyházi infrastruktúra elhelyezkedése gyakran nem illeszkedik a fiatal korosztályok lakóhelyéhez.
• A fenti problémák megoldása meghaladja az egyházak és az egyházi vezetők illetékességét, az elmúlt években az állami – politikai vezetés támogatása ehhez nagyon
kevés volt.

23

Megjegyzés: a hitoktatás tartalmi megfelelősége jelen helyzetben valójában alig vizsgálható. (Jó vagy rossz, megfelel-e a gyerekek életkori helyzetének és az előttük álló kihívásoknak mindaz a tananyag, amit velük közösen feldolgoz a hitoktató; megfelelően érdekes
és motiváló-e az alkalmazott módszertan?)
Elemzésünk szerint elsősorban a hitoktatás középiskolai kiterjesztése igényelné azt,
hogy a közoktatási rendszer a fakultatív hittanoktatásnál nagyobb eredményességet ígérő
szervezeti megoldásokat keressen. Ugyanilyen fontos lehet az óvodai nevelés esetleg várható teljessé tételével párhuzamosan a (kis)gyermekkori értékszocializáció megerősítése.
A kitörési pontok, az előrelépést segítő elemek e helyzetből az alábbi körben
kereshetők:
• Értékfókusz. Az új kommunikációs eszközöket és rendszereket használva a jelenleginél szélesebb körben kell ismertté tenni a keresztyén családmodell és életvezetési
stratégia eredményességét.
• Meg kell fogalmazni, igazolni és ismertté tenni a hitoktatás által formált személyiségtulajdonságok körét, hatását, társadalmi és gazdasági jelentőségét, az egyéni és
nemzetgazdasági versenyképességre gyakorolt hatását.
• Meg kell fogalmazni, hogy minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy ismereteket
szerezzen a vallásokról, egyházakról, a magyar kultúra integritása érdekében különösen a keresztyénségről; ehhez pedig joga van a saját (vagy családja) tradicionalitása
és identitása alapján.
• A meglévő társadalmi infrastruktúra jobban szervezett használatával minél közelebb
kell vinni a hitoktatást a gyermekekhez, középiskolásokhoz.
• A hittanoktatásnak fakultatív tantárgyból mind szélesebb körben valódi alternatívává kell válnia. A hitoktatást választó gyermeknek és szüleinek sem időben, sem
szervezésben, sem költségben nem jelenthet többlet terhet a hit- és erkölcstanoktatáson való részvétel.
• Érdemes egy olyan motiváló tantárgyat felépíteni, ahol a gyerekeket közvetlen megerősítések és élmények ösztönzik a részvételre.
• Meg kell fogalmaznunk, hogyan tudja az egyház kezelni azt a tényt, hogy a konfirmáló gyülekezet, majd közel egy évtizeddel később az életvitelszerűen elérhető
gyülekezet a legritkább esetben esik egybe.
• Ki kell alakítani a hitoktatói pálya tervezhetőségét, azt a meggyőződést, hogy aki
ezt a szolgálatot vállalja, hosszú távú megélhetéssel és szakmai karrierrel számolhat.
• A hittanoktatást végző személynek felkészültségében, megbecsültségében és az elérhető jövedelemben is a pedagógussal azonos helyzetbe kell kerülnie. Ugyanakkor a
hittanoktatást végző személy kiválasztását csak az egyházi szervezet illetékes testülete
vagy hatósága végezheti.
• Biztosítani kell a hitoktatási tevékenységek egységes értékelési és ellenőrzési rendszerét, szabályozni kell a hitoktató – iskola – egyház (hitoktató – iskolaigazgató
– lelkipásztor) együttműködési rendszerét, az illetékességi területek és felelősségi
körök pontos meghatározásával.
• Tudomásul kell venni, hogy a hittanoktatás kiterjesztése a megkezdésétől kezdve
legalább egy évtizedes folyamat.
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Annak érdekében, hogy ezek a folyamatok megkezdődhessenek:
• az állami vezetésnek egyértelműen deklarálnia kell, hogy össztársadalmi érdek a
személyiségfejlesztésnek az a szakmai iránya, amihez az eredményes hit- és erkölcstanoktatás nagymértékben hozzájárulhat.
• Meg kell vizsgálni, hogy milyen módon kaphat a jelenleginél sokkal fontosabb szerepet az erkölcstan – illemtan – magatartástudomány – humán ismeretek, szociológia,
szociálpszichológia, lelki nevelés és vallási ismeretek a Nemzeti Alaptantervben. Biztosítani kell, hogy ezen ismeretek ne csak egy világi attitűdű társadalomtudomány,
személyiség és közösségépítés, etika tantárgy keretei között, hanem a hit- és erkölcstan keretei között is teljesíthetőek legyenek.
• A korábbiak alapján nem támogatható a „kötelező hittan” bevezetése, azaz az a megoldás, amikor a közoktatásban résztvevő valamennyi tanulóra kiterjed a hittanoktatásban való részvétel, és aki nem akarja igénybe venni, azt választhat helyette etika
tantárgyat.
• Egyeztetéseket kell kezdeni arról, hogy milyen ésszerű korlátok között szabályozható ennek a tantárgycsoportnak a felekezeti sajátosságokat figyelembe vevő tanítása;
különös tekintettel a csoportok kialakítására és a tanulók felügyeletére.
• Az egyházaknak meg kell vizsgálni, milyen előnyökkel és hátrányokkal jár, ha a
hitoktatás az iskola délelőtti tanrendjébe illeszkedően is megszervezhető. Érdemes
megvizsgálni, hogy jár-e, vagy milyen szervezési előnyökkel jár egy olyan megoldás,
ha az iskola elismeri és beszámítja a délutáni vagy hétvégi hittanórai elfoglaltságokat.
• Az egyházaknak fel kell mérniük, hogyan, milyen ütemezés szerint biztosítható a
hitoktatás ellátása a tanulócsoportok 30, 50 és 75 %-a számára. Ehhez érdemes egy
olyan képzési rendszer tervezetét kidolgozni, amelyik először a pedagógus továbbképzés keretei között (egyháztagság és a tervezetten együttműködő lelkész ajánlása
feltétel!) korlátozott időre ad oktatási felhatalmazást, majd a már létező, kialakult
felsőfokú képzés keretei között szerezhető meg a hitoktatói / vallástanári diploma.
• Tudatosítanunk kell, hogy amikor az egyház a hitoktatás szervezeti rendszerét üzemelteti, nemcsak küldetésének tesz eleget, hanem a jelen generáció erejével, áldozatával a jövő egyházát építi.
• Támogatni kell a hit- és erkölcstan módszertani megújítását, eszközfejlesztését.
• Előnyös lehet, ha a közoktatási törvény és a hozzákapcsolódó jogszabálycsalád egyelőre nem össztársadalmi méretekben akarja megoldani a hitoktatás kérdését, hanem
a helyi közösségekre bízza egy szélesebb körű megoldás kidolgozását. Ennek egy
jogtechnikai megoldása lehet, ha a törvényhozó ott engedi meg az etika és a hit- és
erkölcstan tantárgy beillesztését a helyi tantervbe, ahol az ehhez szükséges feltételek
biztosíthatók és a szükséges egyeztetést a helyi közösség lefolytatta (önkormányzat,
egyházak, szülői szervezet) – ennek az egyeztetésnek természetesen garanciális rendszere kell, hogy legyen, ügyelve arra, hogy egyik egyeztető felet se hozza financiális
vagy etikai kényszerhelyzetbe. Lehetséges, hogy a közhatalmi oldal részére viszont
magát az egyeztetést középtávú feladatként érdemes kijelölni, és esetleges sikertelensége esetén 2-3 évenként újra kezdeményezni, hiszen a kötelezettség a közösségeké.
Ezekhez az egyeztetésekhez ajánlott modellek kidolgozása szükséges és lehetséges.
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A folytatás előtt egy módszertani megjegyzés: szakmai vita zajlik – teljes joggal – a
hitoktatás szó használata körül. A Református Pedagógiai Intézet szakmai anyagainak
kontextusában a hitoktatás (lehetne hittanoktatás is) egy teljes oktatásügyi folyamat /
rendszer, oktatási programfejlesztés: képzés, továbbképzés, támogató környezet megteremtése, társadalmi beágyazottság erősítése, tantervfejlesztés, taneszközfejlesztés,
módszertani fejlesztés, humánerőforrás irányítás, anyagi erőforrások és egyéb feltételek
biztosítása, a hittanórák megtartása, eredményesség és hatékonyság nyomon követése,
ellenőrzés stb.
Az ezzel a rendszerrel támogatandó pedagógiai tartalom, pedagógiai folyamat sokkal
inkább a hitre való nevelés kifejezéssel értelmezhető. A gyermek látószögéből pedig ez
az egész folyamat inkább a hitre jutás segítése, a hitben való látásra való szemnyitogatás, hitben való megerősödés, megerősítés, hitben való szilárdítás támogatása, esetleg az
istenélmény intuitív megragadására való érzékennyé tétel kifejezésekkel, a hitben való
növelés szókapcsolattal írható le – mely folyamatnak a gyermek nem passzív részese,
hanem aktív cselekvője, de a megfelelő segítséget igényli.
Dinamikus hitben gondolkozunk (amiben tehát az eredeti értelem szerint erő van),
nem csupán ismeret, hanem szívbeli bizalom, és cselekvési készség, napi szinten megélt
kapcsolat és csoda. Valahogyan úgy, ahogy ma már a természettudományos tantárgyakban is van egy új mozzanat: pl. nem csupán fizikai adatokat, jellemzőket, törvényeket, hanem fizikai (és komplex ökológiai) szemléletet igyekeznek tanítani a legjobb
pedagógusok.
Ma többször beszélünk a kötelező hittan kérdéséről. Nincsenek pontos adataink
arról, hogy a korábban többször, főleg civil szervezetek, egyéni megnyilvánulások révén
felröppent elképzelés, koncepció a kötelező hittan bevezetéséről mennyire aktuális politikai kérdés.
Politikai elemzők felhívták a figyelmet arra, hogy a hittan iskolai bevezetésének nagy
a politikai kockázata. Könnyen ellenhatást érhetne el. Mások szerint azonban a hit- és
erkölcstan bevezetése fontos szerepet játszana a nevelés megerősítésében.
Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy halljon Isten csodálatos világáról és az
embert, az emberi közösséget védő és megerősítő rendeléseiről, elsősorban a saját kultúrája és identitása keretein belül. Minden gyermek joga, hogy segítséget kapjon ahhoz,
hogy olyan képességekre és tudásra tegyen szert, melyek révén saját létét a transzcendens
dimenzió figyelembevételével értelmezheti, önmagát a „szent és profán” erőterében el tudja helyezni. Mivel a családok ezt nem minden esetben tudják biztosítani, mivel a családok
és a gyülekezetek kapcsolata egyes esetekben gyenge, az intézményes nevelésnek is lehet
küldetése e téren.
A készülő Nemzeti Alaptantervnek választ kell adnia erre a kérdésre. Ha minden
magyar gyermek számára kívánatosnak tartjuk, hogy valláserkölcsi ismereteket tanuljon
(készségeket, attitűdöket, értékeket és viszonyulásokat), akkor ez a Nemzeti Alaptantervnek és a közoktatási törvénynek egyaránt kérdése.
Cikkünk záró részének célja, hogy számba vegye, milyen kérdéseket kell végiggondolni, ha a hit- és erkölcstan közoktatási bevezetése komolyan szóba kerül. Felvetésünkben
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kiterjesztésnek azt a folyamatot nevezzük, mely minden gyermek számára vallási, valláserkölcsi képzés közoktatási kereteit teremti meg.
Vallási, valláserkölcsi ismeretek tanításának bevezetésére az alábbi módokon kerülhet sor:
• Önálló tantárgy, minden állampolgár számára azonos tartalommal (vallásismeret)
• Önálló tantárgy, a felekezeti sajátosságok tiszteletben tartásával
• Két variáció: kötelező hittan, aki nem akarja, járhat polgári etikára
• Kötelező etika, de teljesíthető a hit- és erkölcstan keretei között.
• Integrált humán tantárgy (pl. emberismeret, etika, irodalom, történelem keretei
között)
• Az iskola valamilyen módon elismeri a gyülekezeti keretek között történő hit- és
erkölcstanoktatást
Mivel a hit megélése, a hit által belülről vezérelt, a másik embert felebarátként tisztelő
cselekvő létezés közösségi létforma, nekünk azt kell mérlegelnünk, hogy a fiatal generáció
egyházi szocializációja és gyülekezeti integrációja szempontjából melyik fenti lehetőség a
legkedvezőbb.
Az identitás megerősítését megítélésem szerint a leginkább az segítené, ha a humán
ismereteket reflektív szemlélettel strukturált tantárgyi keretek között (ismételten eszembe
jut Karácsony Sándor korát messze megelőző szóhasználata: társaslélektan – milyen találó
név lenne egy ilyen tantárgynak!) – tehát a társaslélektani ismereteket több tantárgyi program keretei között lehetne elsajátítani: egy világi etika, több felekezeti (egyes helyeken
vallási) hittani, hit- és erkölcstani látásmódú tanterv szerint – a tanuló illetve a családja
által választott módon.
Az önkéntesség a felekezeti szervezésnél magától értetődő, nyilván teljesülő elvárás.
Éppen ez okozza az egyik legnagyobb szervezési nehézséget is; ne menjünk el mellette.
A nehézség a következő modellel érzékeltethető: egy városi, 8 évfolyamos általános iskolát elképzelve, ahol két párhuzamos osztály működik, az országos számarányokat alapul
véve tekintve a katolikus gyerekek aránya [nagyon sok helyen] lehetővé tenné a csoportszervezést az osztályon belül is. A református tanulók számára inkább az évfolyam-szinten összevont csoport lenne reális és kifizetődő, a kisebb felekezetek, egyházak számára
pedig az iskolai (vagy alsó – felső tagozat) szinten összevont csoport lenne praktikus. (És
valószínűleg találunk olyan igazgatót, igazgatóhelyettest, aki még ezt is összehozná az
órarendben!)
Ha a hit- és erkölcstan az órarend része lenne, a tanulók felügyeletét biztosítani kell.
Sok helyütt okozhat gondot, ha a kisebbségben lévő, egy-két más felekezetű gyereket egy
másik felekezet hittanórájára ültetik be, vagy ha a csoportösszevonás miatt nekik lyukasórájuk lenne. A tanuló felügyelet nélkül nem maradhat, az iskoláknak lesz-e kerete az
ilyen felügyeletre? A kérdés pl. evangélikus, baptista családoknál még nagyobb kérdés,
mint református vagy katolikus gyermekeknél. Országos szinten ez megdrágítja a hittan
tantárgy bevezetését – a másik oldalon a nyereség az identitás megerősödése és a magasabb
fokú erkölcsi tudatosság.
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A szervezés másik nehézsége a feladat nagyságában rejlik.
Intézménytípus
Óvoda
Általános iskola
Szakiskola, spec. szakiskola
Gimnázium, szakközépiskola
Összesen

Intézmény
2498
2322
593
1307
6720

Feladatellátási hely
4366
3343
780
1767
10256

Csoportok száma
14 396
38 262
6475
18901
78034

2. táblázat: Közoktatási csoportadatok
a Közoktatási évkönyv 2009/2010. adatai alapján
Mivel az órák megtartása a csoportok számától függ, ezért az alábbi korrekciókat
tehetjük: ha mondjuk, a csoportok felében van 4-5 református tanuló, és a hit- és erkölcstan heti 1 óra: 39 000 óra. 22 órás pedagógus óraszámmal számolva 1772 kolléga.
2010-ben a református hittanoktatásban 1691 fő vett részt, teljes munkaidőre átszámítva 740-750 fő. (Persze, akik ma látják el a hitoktatás feladatait, nem tudnának valamennyien teljes munkaidőben csak a hittanoktatással foglalkozni.)
A gondot inkább az okozza, hogy mintegy 10 000 helyen kell ellátni a hittanoktatás
feladatát. A részmunkaidős feladatellátáshoz a képzési feltételek néhány éven belül megteremthetőek – mint azt már fentebb érintettük.
A szakértői szinten vissza-visszatérő védett idő felvetését azonban nagyon nagy szakmai kockázatnak tartom. Ha mondjuk 30 000 hittanórát kellene megtartani csütörtök
délután 1 és 4 óra között, ez éppen 10 000 lelkipásztor, hittanoktató, vallástanár, munkatárs szolgálatba állítását igényelné, és hozzá a feladat nagyságához mérten felépített
szervezési rendszert. Ennél jobb (hatékonyabb) megoldás lenne az órarendi beépítés, ott,
ahol erre a helyi feltételek megteremthetőek. E feltétel-rendszer meghatározása, ki- és
felépítése, bevezetése jelentős nevelési eredményeket hozó szakmai fejlesztés lehet a következő évtized magyar oktatásában.
Az iskolában tartott hittanoktatás számára a differenciált oktatást vagy az információs
technológiákat alkalmazó iskolák, a filmrészletek megbeszélésére alapozó etikaórák módszertani kihívást jelentenek. Természetesen a narratív illetve lelkigondozói attitűdre épülő
hittanoktatás valódi alternatíva lehet, de ugyanígy szükség van a megfelelő informatikai
háttérre építő hittanoktatási segédletekre és módszertanokra is.
Már az eddigi baráti beszélgetések is meggyőztek arról, hogy markáns nézetkülönbségek vannak a lelkészek között. Egyesek szerint a széleskörű iskolai hittanoktatás
a gyülekezet ellehetetlenüléséhez vezet, semmiképpen nem szabad benne részt venni.
Mások szerint legyen egy általános műveltségi körbe tartozó vallásismeret / etika, amit
lehetőleg a helyi református lelkész taníthasson. Ismét mások azt mondják, hogy most
van az alkalom arra, hogy széles körben megszólítsuk a diákokat. További kérdés, hogy ha
a hit- és erkölcstan nagyobb lehetőséget kapna a közoktatás keretei között a közoktatási

28

intézmények világában, hogyan alakítható a lelkipásztorok, a gyülekezeti munkatársak
részéről az iskola igazgatójával való munkakapcsolat és függelmi viszony, a finanszírozás, a fizetés biztosítása, a pedagógusokkal való együttműködés, a tantestületbeli tagság,
pedagógusi jelenlét.
Cikkünk – jellegénél fogva – nem hivatalos állásfoglalás (nem is lehet az) a „kötelező
hittan” kérdésre egyszerűsített kérdéskörben. A hit- és erkölcstan tantárgy megújításának
feltételrendszerét építve találkoztunk azzal, hogy a hitoktatás kiterjesztése reális szakmai
igény, és az utánunk következő generációk, a gyermekeink érdeke. Szempontokat kívántunk adni ehhez a gondolkodáshoz – s ha újabb gondolatok épülnek rá: épülünk.
„Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb” (Kol. 2, 7).

Hogyan látják Istent a vallástalan környezetben
nevelkedő gyermekek? Bevezetés a Rostocki Egyetem
Teológiai Karának hosszú távú kutatásába
Adamekné Németh Zsófia
A vallásos fejlődéshez kötődő szakaszoló elméletek keresztyén környezetben szerzett kutatási eredményeken alapulnak. A nem vallásos hátterű gyermekek istenképének fejlődése
iránt eddig kevesen érdeklődtek, a hosszú távra (min. 4 év) kifutó kutatások pedig teljesen
hiányoztak. A heurisztikus módszerekkel dolgozó, interdiszciplináris (valláspedagógusokat, pasztorál-pszichológusokat és művészetterápiában jártas szakembereket segítségül
hívó) Rostocki Hosszú távú Kutatás (Rostocker Langszeitstudie) célja az egyéni vallásos
fejlődés vizsgálata, a szociális, életrajzi és tanulmányi hátteret feltérképező esettanulmányok segítségével. A kutatás módszertanával és a rendelkezésre álló eredményeivel először 2004-ben ismerkedhetett meg a szakmai közönség több, Németországban rendezett
nemzetközi konferencia alkalmával. 2005-től külföldi protestáns egyetemeken és képzési
központokban is lehetőség nyílt a projekt bemutatására, így adott helyet többek között
a KRE Hittudományi Kara a kutatást vezető Anna-Katharina Szagun professzor asszony
előadássorozatának 2006 decemberében. Jelen cikk a kutatást megalapozó szakmai megfontolásokat, annak céljait, valamint a felhasznált módszerek, eljárások széles spektrumát
mutatja be. A kutatás sok tanulsággal szolgál, és számos olyan kérdést és problémát feszeget, amelyekkel az ifjúsággal foglalkozó pedagógusok, lelkészek, gyülekezeti munkatársak
nap mint nap szembesülnek Magyarországon is. Reménység szerint e beszámoló, elgondolkodtató voltán túl, kedvet ébreszt néhány alapelv és módszer átültetéséhez az itthoni
valláspedagógiai gyakorlatba, illetve hasonló kutatások kezdeményezésére, folytatására
ösztönöz.
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A kutatás genezise
Az Anna-Katharina Szagun által vezetett kutatást, kérdéseit és munkamódszerét, gyerekkora inspirálta. A professzor asszony fontosnak tartotta, hogy első kötetében kutatása
genezisének fontosabb állomásait is a publikum elé tárja.
Szülei teológusok voltak, akik odafigyeltek gyermekeik vallásos neveltetésére. A
közös imádság, éneklés, istentisztelet-látogatás magától értetődött, csakúgy, mint a hitvallás- és bibliaismeret. A fiatal Anna-Katharina teljesítménykényszer okozta szorongásai először a konfirmandus vizsga alkalmával törtek felszínre. Újra meg újra felmerülő
teológiai kérdéseit szülei a maguk módján kezelték: dogmákkal szembesítették, s figyelmeztették a helyes tan fontosságára. Az érdeklődő lány számára ez a kegyességi irány
és örökség egyrészt biztos hátteret adott, másrészt lelkifurdalást, önértékelési zavarokat
és beilleszkedési problémákat okozott, szinte lehetetlenné téve az önálló gondolkodást.
Ám belső bizonytalanságát nem csupán a gyerekkorából hozott vallásos tapasztalatok
váltották ki, hanem a háború utáni modern világkép és az egzisztencialista filozófia is.
Később, mikor bekapcsolódott egy egyéves felekezetközi ifjúsági misszióba, illetve felfedezte Bullinger és Marie-Luise Kaschnitz műveit, megérezte, hogy a benne élő istenkép
és bibliaértelmezés erős feszültségeket hordoz. Ezek a feszültségek egy mély krízist követő pszichoanalízis alkalmával tárultak fel, s nyilvánvalóvá vált, hogy kialakulásuk hátterében a „dogmatikailag behálózott” (dogmatisch vergitterten) istenkép áll. A professzor
asszony tapasztalatai szerint az ilyen impulzusoknak (eingekapselte dogmatisch vergitterte
Gottesbilder) az Evangéliummal összeegyeztethetetlen, zavaró hatása lehet, mivel tiltják
az önálló gondolatokat, beszűkítik az ember (Istentől kapott) mozgásterét, s számos
elfojtást idéznek elő.
Miután Anna-Katharina Szagun megismerkedett Dorothee Sölle-vel, betekintést
nyert egy másfajta, keresztyén bibliai tradícióba, s számára addig ismeretlen módon kezdett közeledni Isten felé. Hitének újrafogalmazáshoz tartozott, hogy új spirituális nyelvezetet és kifejezési módokat találjon.
Kutatásának témáját tehát az a meghatározó személyes tapasztalat adta, hogy a gyerekkorban bevésődött, téves hangsúlyú istenkép akadályozza az egészséges személyiségfejlődést és istenkapcsolatot. Célkitűzései is tükrözik tapasztalatait: kiemelkedően fontos
számára, hogy a gyermekek saját gondolatainak teret adjon. A gyermekek az Isten-kérdés
köré csoportosított, vallásos kérdésfeltevésekkel kapcsolatos gondolatait és érzéseit értékelni kell, és komolyan kell venni – véli, hiszen azt, amit egy gyerek e tekintetben feltár,
értelmetlen „igaz” vagy „hamis” kategóriákba sorolni. Számára mindaz, amit egy gyermek a hitkérdésekkel kapcsolatban megoszt vele vagy egy másik felnőttel, a bizalom jele,
megfizethetetlen kincs. Kiegészítésképpen azt is leírja, hogy bár az értékítélettől mentes
hozzáállás a gyerekekkel folytatott konstruktív teológiai beszélgetés elengedhetetlen feltétele, mindez nem jelent közönyösséget, hiszen adott helyzetben, ha a gyermek segítségre
(pl. útmutatásra, vagy érzelmei, problémája kezelésében világos irányelvekre) szorul, a
felnőttnek érett teológiai kompetenciájával és saját hittapasztalatain keresztül támogatnia,
orientálnia kell őt.
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Kutatásának gyökerei a 70-es évek közepére nyúlnak vissza, mikor is az előadásokon
hallott pedagógiai és pszichológiai elméleteket, például Piaget1 és Kohlberg2 erkölcsi fejlődéssel kapcsolatos kutatási eredményeit, gyermekein és azok barátain „tesztelte”. Ekkor
merültek fel benne először kérdések és kétségek a szakaszoló elméletek általános érvényével kapcsolatban. Később vallástanárként, majd tudományos munkatársként folytatta
kutatásait. Az itt ismertetésre kerülő kutatási projekt 1998-ban kezdődött, mikor Szagun
asszony immár professzorként új kihívás elé került: egy javarészt vallástalan hátterű gyermekekből álló tanulócsoport számára kellett kísérleti oktatási anyagot összeállítania. Felvetődött a kérdés: milyen tanulási (elő)feltételekkel rendelkeznek ezek a gyerekek? Vajon
Rizzuto3, Oser / Gmünder és Fowler eredményei és elméletei – melyek vallásos környezetben végzett kutatásokon alapulnak – mennyiben érvényesek azokra a gyermekekre,
akik egyrészt ateista világban nőnek fel, másrészt családjuk is több generáció óta elfordult
a vallástól? A projekt középpontjában kezdettől fogva a kognitív (istenkép) és az érzelmi
(istenkapcsolat) aspektus áll, tehát nem az a kérdés, milyen lehet az Isten áltálában véve
(filozofikus megközelítés), hanem, ki vagy mi számomra az Isten (személyes érintettségen
alapuló „teológiai” megközelítés). A kezdet kezdetétől úgy alakították a kutatást, hogy az
Isten-kérdés feltárásának közvetlen és nyilvánvaló módszerei mellett a gyerekek életterét,
hátterét, azaz „életvilágát” (Lebenswelt) is igyekeztek feltérképezni. A különböző szempontokhoz különféle adatgyűjtési eljárásokat rendeltek. Ahogy a kutatás előrehaladtával újabb
és újabb feltárásra váró szempontok merültek fel, ezekhez vagy új eljárásokat fejlesztettek
ki, vagy már bevált módszereket vettek át, így alakult ki az egyedi kutatási konstrukció.
A kísérleti felmérésből tehát hosszú távú kutatás lett, melynek reprezentatív kutatási csoportjai különböző iskolákból kerültek ki. A professzor asszony 2002-ig – a hanghordozóra
diktált anyagokat írásban rögzítő diákok segítségét leszámítva – egyedül dolgozott. Ekkor
kezdődtek a kiértékelési munkát kiegészítő keresztmetszeti kutatások, részben szélsőséges
esetek vizsgálatával. Innentől a kutatást – a korábban kidolgozott módszertannak megfelelően – speciális súlypontokkal, különböző személyek végezték. 2003-tól egy kisebb
munkacsoport értékeli ki az adatokat. 2004-től, együttműködési megállapodás keretében,
Prof. Dr. Klaus Kießling, valláspedagógiai és pasztorálpszichológiai szakember is a csoporttal dolgozik.
Ahhoz, hogy a kezdeti felmérés hosszú távú kutatássá válhasson, olyan formai követelménynek kellett eleget tenni, mint a célok, a tartalom, a módszertan lefektetése, a
hatóságok jóváhagyásának és a szülők beleegyező nyilatkozatainak megszerzése. Mivel a
kutatás témájából olyan kérdésfeltevések következnek, melyek hallatán a szülők akár személyiségi jogaikban is sértve érezhették volna magukat és gyermekeiket, nagyon óvatosan
kellett eljárni. Szerencsére a gyermekeknek mind a hittanórai részvétel, mind a személyes
beszélgetés örömet okozott, így lassanként bizalmi kapcsolat alakult ki a legtöbb szülővel.
Ez a folyamat nemcsak az adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos beleegyezéshez,
1 Piaget, Jean, Le jugement moral chez l’enfant. Paris, PUF, 1932.
2 Kohlberg, Lawrence, The Claim to moral adequacy of a Highest Stage of Moral Judgement. Journal of Philosophy,
vol 70., No 18., 1973
3 Rizzuto, Ana-Maria, The birth of the living God. A psychoanalytic study. University Press Chicago, Chicago/
London 1979
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hanem esetenként – az esettanulmányok szempontjából is nagyon hasznos – személyes
beszélgetésekhez is vezetett.
A kutatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és annak rendelkezésre álló
eredményeit Anna-Katherina Szagun eddig két kötetben publikálta. A jelen cikk témáját szolgáltató, első kötet címe: Szavakat adni a néma szájába (Dem Sprachlosen Sprache
verleihen), melyben a kutatásba való bevezetésen túl nyolc (négy fiú és négy lány alkotásait, beszámolóit, fejlődését bemutató) esettanulmány szerepel. A második kötet címe:
Vallásos otthonok (Religiöse Heimaten). Ebből kiderül, hogy keletnémet kontextusban
hogyan lehet egyáltalán a vallást és a vallásosságot definiálni. Olyan gyermekek esettanulmányait tartalmazza, akik családi vallásos szocializációjuk szempontjából nagyon
különböző környezetben nőnek fel (népegyház, szabadkeresztyén egyházak, keresztyén
szociális mozgalmak). Beszámol továbbá egy testvérpárokkal végzett kutatásról, felhívva
a figyelmet a hasonló / megegyező impulzusok személyre szabott feldolgozási módjára,
hatásmechanizmusára. Az előkészületben lévő harmadik kötet „Az én életem – az én hitem”
(„Mein Leben – mein Glaube”) címet viseli. Egyfelől olyan gyermekek esettanulmányait
tartalmazza, akik vallásos fejlődése egy egyedileg meghatározott látásmód mentén zajlott,
másrészt alapfogalmakhoz (istenkép, bibliakoncepció, énkép) kapcsolódó klaszteranalízisek foglaltatnak benne.

A kutatási projekt vázlata
Áttekintés
A kérdés, hogy a gyermekek istenképe közötti hasonlóságot a fejlődéslélektani avagy a szociálpszichológiai elméletek magyarázzák-e jobban, nyitott. A kutatás folyamán 55 (6–19,
de jobbára 6–12 év közötti) gyermek fejlődését követték nyomon 4–10 éven keresztül,
további 30 gyermekét pedig 1–3 éven keresztül. Az egyedi nézőpontok kiértékeléséhez
kiegészítő keresztmetszeti kutatások állnak a kutatócsoport rendelkezésére. A fenomenológiailag nyomon követett egyedi esetek elsősorban a gyermekek teológiai gondolkodásának széles spektrumát hivatottak láthatóvá tenni. Másodsorban az egyes befolyásoló
tényezők egyéneken túlmutató összefüggései szempontjából vizsgálták az eredményeket
klaszteranalízis segítségével. A tanulmány ezen túlmenően a didaktika hatékonyságának kutatását szolgálja: egy 21 fős tanulócsoport, 4 éven keresztül olyan módszertanilag
ellenőrzött impulzusokat kapott biblia- és istenkoncepciójának kialakításához, amelyek
az istenkapcsolat kialakulását is szolgálták. A hit és hitélet olyan csomópontjai, mint a
teremtés, a csodák, a feltámadás, az istenbizonyítékok (teodicé) és az ima kiemelt helyet
kaptak. A vallásórák megfigyelésekor az instrukciók mellett különös figyelmet szenteltek
az istenkapcsolat alakulásának, valamint igyekeztek számos olyan narratív, esztétikai érzéket formáló és dramatikus elemet beilleszteni, amelyek védett formában tették próbára
a kialakulóban lévő hitéletet. Az órák során szerzett tapasztalatok (didaktikai inputok)
feldolgozásának személyre szóló és személyre szabott vizsgálata a nem vallásos gyermekek
számára tartott hittanórák tananyagának és módszereinek fejlesztését szolgálja, különös
tekintettel az Isten-kérdés tárgyalására.
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Vitatott kiindulási helyzet: Hol tartanak a kutatások?
A kutatás tárgya mind a valláspedagógiában, mind a valláspszichológiában vitatott. Bár
léteznek ellenvetések Fowler4, Oser5 / Gmünder és Rizzuto lépcsőzetes elméletei ellen,
mégis megbízható ismeretanyagként tartják őket számon az Istenről alkotott gyermekkori
elképzelésekkel kapcsolatban, a valláspedagógiában didaktikai megfontolások alapjául
szolgálnak. A valláspszichológiában viszont ezek az elméletek spekulatívnak számítanak,
így vélekedik például Grom6.
Noha a fent említett tudósok keresztyén környezetben felállított nézetei a maguk
idejében sokatmondóak voltak, kérdéses, hogy alkalmasak-e a gyermekek vallásos fejlődéséről egy multikulturális, plurális vagy akár többségében vallás nélküli környezetben képet
adni. Mivel a személyiségfejlődés más dimenzióihoz hasonlóan a vallási dimenzió fejlődése is jórészt az elsődleges, illetve másodlagos szocializáció által indukált, minden amellett
szól, hogy a szülők vallási orientációjának megváltozása a gyermekekét is ugyanúgy megváltoztatja. Hogy milyen messzire távolodtak el még a templomba járó keresztyének – sőt
lelkészek – vallási elképzelései is a hivatalos vallási tanoktól, Jörns7 kelet- és nyugatnémet
területeket is érintő, a hit és az (élet)kapcsolatok kölcsönhatását kiemelő tanulmányából
világossá válik. Mivel a szülők a gyermekkorukban meghatározó, de később megkérdőjelezett vallásos elképzeléseket és értékeket a saját gyermekeiknek nem adják tovább,
radikális törés következik be a gyermekek vallásos fejlődésében, mert a megváltozott,
felnőttektől jövő impulzusok összeadódnak a társadalmi hangulattal, amelyben a vallás
/ hit nem tűnik relevánsnak. A vallás továbbadására vonatkozó vizsgálatok rámutatnak
a család befolyásoló erejére, másrészt arra a tényre, hogy Kelet-Németországban a ma is
meghatározó kapcsolat a családon kívüli gondozókkal – az ilyen személyek többségében
ateista, vallásellenes orientációjából adódóan – erősíti a családokban a vallástalan nevelést.
De hát a hagyományellenesség, individualizáció és pluralizáció miért is ne tükröződne
vissza a mai gyermekek vallási biográfiáiban?
Az Istenről alkotott képek kialakulásáról az elmúlt száz évben sokféle, főleg spekulatív
elmélet kapott szárnyra. Wegenast8 – részint Rizzutóra támaszkodva – abból indul ki,
hogy az istenhit megszületése a gyermekben eleinte egy emberek közötti történés (anya
/ szülő és gyermek között), amelynek során a gyermek érzelmi tapasztalatokra tesz szert.
Mindazonáltal ebből hit csak akkor születhet, ha a szülő (vagy más fontos személy) önmagán túl mutat, beszél Istenről, megmutatja, hogy létezik egy nagyobb Valaki, akinek a
kezében van jelen és jövendő, élet és halál, háláját fejezi ki Felé, dicsőíti Őt. Ez esetben az
alapvető tapasztalatok Istennel kapcsolatba kerülnek. Az így keletkező hit tehát a tapasztalat és az átadott közlések ötvözetéből áll össze.
Feltételezve, hogy Wegenastnak igaza van, sok kérdés merül fel. Hogy jöhet létre az
istenkép illetve az Istennel való kapcsolat, ha az érzelmi tapasztalatoknak ez az „Istennel
4
5
6
7
8

Fowler, James W., Stages of faith. Harper and Row, San Francisco, 1978
Oser, Fritz, Gmünder, Paul; Der Mensch – Stufen seiner religiösen Entwicklung. Gütersloh 1988
Grom, Bernhard, Religionspädagogische Psychologie. Düsseldorf 2000, 116
Jörns, Klaus-Peter, Die Neuen Gesichter Gottes. Was Menschen heute wirklich glauben. München, 1997
Wegenast 1994, 70
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kapcsolatba kerülése” nem következik be, mivel a fontos személyek érdektelenek vagy
ateisták, esetleg az ezotéria hívei. Amennyiben pedig a gyermek emberi kapcsolatai által
a körülötte élők hitgyakorlatába belefolyik, akkor az Istennel való kapcsolat lesz számára
az elsődleges, míg az istenkép – a tanultak és a személyes tapasztalatok, gondolatok keverékeként – másodlagos.
Mit váltanak ki a bibliai szövegek, illetve a liturgikus nyelvezet olyan gyermekekből, akikből az Isten létezésébe vetett elsődleges bizalom hiányzik, akik környezetében az
Istenről szóló beszéd irreleváns vagy akár nevetséges? Az istenkép és a Vele való kapcsolat
egymástól különválasztandó, másrészt szorosan összefüggő szempontok / dimenziók,
amelyek képszerűen egy, az egész biográfiába ágyazódó ellipszis két gyújtópontjaként gondolhatók el. Hogyan képzelhetjük el a gyermekek e két fókuszpont körüli gondolatainak
és érzéseinek összjátékát? Van-e valamelyiknek döntő szerepe a szerkezetváltozásokban?
Mit váltanak ki ez esetben az élettapasztalatok? A vallási biográfiákhoz kapcsolódó számos
munka, mint például Jörns-é, arra utal, hogy a felnőttek esetében a vallásos fejlődést
jórészt az emberi kapcsolatok – ezek érintetlensége vagy veszélyeztetése / széthullása –
befolyásolják. Az, hogy mindez gyermekekre is igaz lenne, még tisztázatlan. Hiányoznak a
megfelelő egyedi esettanulmányok. E téren a jelen kutatási projekt hiánypótló.
A 6–12 éves gyermekek – vallásos fejlődéshez kapcsolódó lépcsőzetes elméletekben
megjelenő – „biztos tudásával” kapcsolatos kritikus kérdések
Mely kutatás-módszertani okok igazolják a kutatás tárgyának újbóli megközelítését?
Fowler és Oser / Gmünder kérdésfeltevései alapvetően a felnőttekhez igazodnak. Bár
Fowler 29, 7–12 éves gyermeket kérdezett meg, s dokumentációjában a részletes interjú-vezérfonal is megtalálható, az is kiderül, hogy kérdései a felnőttek gondolkodásához
igazodtak. Nincs a gyermekek helyzetének megfelelő átirat, a kutatás módszertanával kapcsolatban is csak halvány célzások olvashatóak az életkornak megfelelő eszközök használatára, pl.: szimbólumokra. A csekély számú kisgyermekekre vonatkozó interjúkivonatból
kiderül, mi módon kérdezték őket. Általában Piaget klasszikus kérdésfeltevésével, amely
szoros összefüggésben áll a felnőttekre vonatkozó kérdőívekkel.
Oser esetében is óvatosan kell bánnunk a gyermekekkel kapcsolatos kijelentésekkel.
Bár Oser adat-összeállításából kiderül, hogy 8 éven felülieket kérdezett, fiúkat és lányokat
fele-fele arányban, ezek a kérdések is a felnőttek életszemléletéből indultak ki, és sokszor klisészerűek voltak. A professzor asszony véleménye szerint ezzel megnehezítette a
gyermekek azonosulását a kérdésekkel, és módszere a személyes élményekben gyökerező istenkapcsolat megjelenítésére nem volt alkalmas. A fent említett munkák méltatása
mellett tehát fontos kitérni a kiemelés módszereinek alapvető problémáira. A felhasznált
eszközök segítségével a fiatalabb gyermekek Istenről alkotott elképzelései feltehetően nem
ragadhatók meg. Fowlernél is hiányzik a megfelelő kiemelő eszköz, a gyermekek számára
a kérdés lényege átláthatatlan maradt, ezért eredményei megkérdőjelezhetőek. Hogy az
eddigi elméletek mennyire nyújtanak megbízható alapot az általános iskolai oktatás módszertani döntéseihez, szintén kérdéses.

34

Rizzuto felnőtt pszichiátriai betegekhez intézte kérdéseit gyermekkoruk kapcsolataira, eseményeire és elképzeléseire vonatkozóan. Ebből következően elméleteinek alapja egy
inkább zavart, mintsem normális fejlődési folyamat. Az is nehezíti az értelmezést, hogy
a múlt távlata miatt előfordulnak tévedések, lukak az emlékezetben. A pszichoanalitikus
fejlődéspszichológia tárgya mindig az, ahogyan a múlt ma megjelenik az ember számára,
nem pedig a tényleges események feltárása. Így tehát a gyermekkor kutatói jogosan tiltakoznak az ilyen módon nyert ismeretek felhasználása ellen – vélekedik Szagun. Amíg
a gyermekek vallásos fejlődésének elméletei helyett csak gyermekkorra vonatkozó mítoszokról beszélhetünk, elméleti továbbhaladás nem lehetséges.
Az újabb – kiegészítésre szoruló – tanulmányok
Néhány újabb tanulmány a gyermekek természetéhez jobban igazodó módszereket használ az adatgyűjtéshez, emellett azonban az új kérdések megfogalmazásában – főként a
nemekhez igazodó kérdések esetében – sikertelenek.
Hanisch9 tanulmánya jól szemlélteti mindezt. Nála a széles mintavétel részeként vallástalan hátterű gyermekek is szerepelnek. Ő különbözteti meg először a vallástalan illetve
a vallásos környezetből származó gyermekek istenképét, összehasonlítva azokat. Mindemellett a következő pontokat a professzor asszony problémásnak látja a munkájában:
• A feladat megadásának módja: Istent / a róla alkotott elképzelést és nem egy metaforát kellett ábrázolni.
• Az ábrázolás rajzolással / festéssel történt: így fennáll a veszély, hogy a gyermekek
autentikus ábrázolás helyett visszacsatolnak az általuk ismert ikonográf ábrázolásokhoz, vagy más sémákhoz, ábrázolásokhoz, amelyek egyáltalán nem felelnek meg
saját elképzelésüknek, aktuális gondolataiknak,érzéseiknek.
• Nem került sor a képekkel kapcsolatos beszélgetésekre, amelyekben a gyermek
elmagyarázhatta volna, miként értelmezi ő a saját rajzát.
• A képeket triviális jegyek alapján osztották csoportokba: az egyes alkotások kifejezési formáit nem tárgyalták.
• A képet alkotó gyermekek szociális és életrajzi környezetének feltérképezése szinte
teljesen kimaradt a vizsgálatból.
• A tanulócsoportról csak annyi derül ki, hogy az egyik fele egy nyugatnémet népiskolában részesül hittanoktatásban, míg másik felének etika órái vannak keletnémet
vidéken.
Mérések
Hosszú távú mérések
A kutatáshoz mintát szolgáltató egyik fő reprezentatív kutatási csoport – az A csoport,
kb. 35, 3 különböző évfolyamba járó gyermekből tevődik össze (7–11 évesek), akik egy
9 Hanisch Helmut, Die zeichnerische Entwicklung des Gottesbildes bei Kindern und Jugendlichen. Stuttgart, 1996
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rostocki, nem állami, napközi otthonos iskolába járnak. Mindegyikük részesült hittanoktatásban (kisiskolás korában, 1998-tól kezdve 1–3 évig, volt, aki időközben iratkozott
át ebbe az iskolába), amit Szagun asszony tartott – egyetemisták bevonásával. A második
képzési szakaszban már nem volt hittanórájuk. Vallással kapcsolatos információkat ezt
követően kizárólag néhány tematikus órán kaptak a történelemoktatáson belül. Egyikük
sem járt gyülekezeti hittanra. Az adatokat 1999 óta gyűjtötték róluk.
A B csoportba egy rostocki általános iskola 21 tanulója tartozik, ők a vizsgálat kezdetén 6–8 évesek voltak. Első négy osztályban rendszeresen tartott nekik a tanulmány
szerzője – részben egyetemisták segítségével – heti egy hittanórát. 2000-től gyűjtöttek
adatokat róluk.
Mivel a gyermekek életkora a kutatás kezdetén eltérő volt, az egyes esettanulmányok
segítségével a gyermekek vallási fejlődése 6–17 éves korig megjeleníthető.
Keresztmetszeti mérések
További 80 gyermek vett részt a különböző mérésekben:
• 29 lett gyermek (8–12 évesek), többségük ellehetetlenedett családi helyzete miatt
egy gyermekotthonban él, kisebb részük „normális” családban. Velük 18 hónapon
keresztül többször beszélgettek.
• 15 negyedik osztályos diák egy hamburgi egyházi iskolából, velük egyszer
beszélgettek.
• 15 evangélikus, negyedik osztályos diák, akik egy rostocki katolikus iskolába járnak,
velük is egyszer beszélgettek.
• 22 negyedikes diák egy rostocki állami általános iskolából, velük 9 hónapig többször
beszélgettek.
A kutatás célkitűzései
1. Elsőként az egyéni vallásos fejlődés folyamatának felvázolása és az erre befolyással
lévő tényezők megvilágítása. Ennek eredményeképpen szeretnék felhívni a felnőttek figyelmét a templomi / iskolai / gimnáziumi csoportok vegyes összetételére és
felszínre hozni a gyermekek teológiai gondolatainak gazdagságát.
2. Az esettanulmányok eredményeit az egyéneken túlmutató összefüggések és az
egyes befolyásoló tényezők (nemi hovatartozás, családi és testvérkapcsolatok, felekezeti képzés) szempontjából is elemzik. Az így nyert ismeretek segítenek választ
találni arra a nyitott kérdésre, hogy a gyermeki istenképek közötti hasonlóságokat
fejlődéslélektani vagy szociálpszichológiai elméletek magyarázzák-e jobban.
3. Olyan kutatási eszközök kipróbálása, melyek segítségével védett körülmények
között nyerhetnek ismereteket a gyerekek fejében végbemenő információ-feldolgozási és értelemkereső folyamatokról, ezzel támogatva a vallástanárok munkáját
a tanulást elősegítő körülmények kialakításában.
4. A didaktikai módszerek hatásának kutatása: előzetesen rögzített valláspedagógiai „inputok” vélt és valós hatásainak összevetése, a gyerekek benyomásait és
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értelmezését rögzítő interjúk segítségével. Az elemzés nyomán módszertani javaslatok fogalmazódnak meg, a következő fontos szempont figyelembe vételével:
Hogyan érhetjük el, hogy a nem vallásos gyermek életére valóban (pozitív) hatással legyen az Isten-kérdés tárgyalása? Mivel a hit / istenkép és a mindennapi élet
szorosan összekapcsolódnak, az istenkép és az istenkapcsolat nyomait a gyermekek
életvilágában (Lebenswelt) keresik.
A projekt során használt istenfogalom körülírása
Bár keresztyén szempontból az Isten-kérdés fel sem vethető a beszélők konkrét szituációjától elvonatkoztatva (hogy kicsoda Isten, csak megvallani lehet), mégis jelen van
egy meghatározott kulturális örökség – Isten létezésével, lényegével és tulajdonságaival
kapcsolatban – a nyugati hagyományban: e nélkül a teológia mint tudomány aligha lenne elképzelhető. A gyermekek – függetlenül a család vallásos hátterétől – találkoznak a
keresztyénség hatástörténete és a nyugati filozófiák által befolyásolt Isten-tan elemeivel.
Ezek az elemek egy ún. „kulturális tapétát” (kultureller Tapete) képeznek, amely hatással
van a gyermekek képzeletvilágára. Elkerülhetetlen tehát, hogy a kutatás során rákérdezzenek az évszázadokon keresztül túlnyomórészt érvényes Isten-tan szempontjaira, úgy,
mint a transzcendens és immanens térbeli elképzelésekre, (fizikai vagy lelki) antropomorf
istenképekre, Isten és ember kapcsolatával és Isten világra gyakorolt hatásával kapcsolatos
elképzelésekre.
Fontos megjegyezni azonban, hogy a tradicionális Isten-tan körvonalai diagnosztikai
célból jelennek meg, nem pedig olyan összehasonlító fogalomként, célként, amelyhez a
gyermekek kijelentéseit mérnék, illetve amelynek felismerésére megfelelő valláspedagógiai
eszközökkel a gyermekeket el akarnák juttatni. Ez a lemondás mégsem jelent közömbösséget, esetlegességet a felnőtt beszélgetőpartner viselkedésében, illetve a közös alkotótevékenység célirányosságában. A gyermekben élő, Istennel kapcsolatos elképzeléseket
elfogadják, ebből indulnak ki, de a felnőtt beszélgetőpartner a kutatás során igyekszik
megismertetni a gyermeket gondolataival egybecsengő, azokat kiegészítő, vagy esetleg
megcáfoló bibliai történetekkel, igehelyekkel is. A bibliai képeken keresztül a gyermek
számára világossá válhat Isten megtapasztalásának dinamikája, életszerűsége. A vizsgálatok
alapjául a csipkebokor történet igéje szolgál (Exodus 3), amelyben Isten magát „vagyok,
aki vagyok”–ként nevezi meg, így egyidejűleg elrejt és kinyilatkoztat. Ennek a magát hol
elrejtő, hol kinyilatkoztató Istennek a képe a gyermek számára a bibliai párbeszédekben,
történetekben újra és újra felfedezhető, és azok alapján mindig újragondolható, értelmezhető. Ez a folyamat segít abban, hogy a személyes istenkép széttörése és megújulása az élet
során „fenyegetettségtől mentes legyen”, és a gyermek, csakúgy mint a későbbi felnőtt, az
Isten-kérdést élő, személyes vizsgálódás eredményeként fogja fel.
Jellemző folyamat manapság, hogy mihelyst a gyermekek keresztyén Isten-tannal
kapcsolatos, „kulturális tapétán” keresztül szerzett ismeretei a természettudományok által
meghatározott világképpel összeütköznek, a fiatalok arra a következtetésre jutnak, hogy
az intellektualitás megőrzése érdekében mindenféle Istenre vonatkoztatásról le kell mondaniuk. Ezért kell a gyermekeknek időben új, a tradicionális istenfogalmat kiegészítendő
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impulzusokat adni. A szisztematikus teológia újabb fogalmait (Isten mint „a világ titka”,
a „lét oka”, a „mindenképpen megbízható ok”, a ”mindent meghatározó valóság”, a „kapcsolat ereje”) akkor vetették fel, mikor a gyermekek meglévő vagy kiépítésre váró istenkapcsolata tönkremenni látszott. E kiegészítés által a gyermekek – keresztyén alapokra
épített istenképük horizontális kiterjesztésével – szabad teret és gondolkodási modelleket
kaptak ahhoz, hogy növekvő reflexiós készségüket és Istennel kapcsolatos elképzeléseiket
össze tudják hangolni.

Adatgyűjtési eljárások és a kiértékelés módja
Isten-metafora és anyag kollázs
Míg a fogalmi nyelv sokszor érthetetlen és lezáró, addig a metafora új tapasztalatoknak
és gondolatoknak nyit teret – véli Härle10. Lévi-Strauss szerint11, a barkácsolás a gondolkodás egy formája. Picasso óta a belső világot kifejezésre juttató képzőművészeti eljárások
között az anyag-kollázsnak (Materialcollage) stabil helye van. Schäfer12 úgy véli, hogy a
barkácsoláson, alkotáson keresztül kifejezünk valamit a számunkra kimondhatatlan /
megfogalmazhatatlan dolgokból. A kimondhatatlan nem a valóság, amely túl nagy súllyal
nehezedik ránk, sokkal inkább az egyén viszonya ehhez a valósághoz. Mindezt alapul véve
a kutatás folyamán az Isten-felfogás és istenkapcsolat feltárásában mindvégig Isten-metaforákat ábrázoló anyag-kollázsokkal dolgoznak: arra bátorítják a gyerekeket, hogy Isten
valóságát és hozzá fűződő viszonyukat a saját szemszögükből, érzékszervi-intuitív módon,
különböző anyagok segítségével fejezzék ki. Ezt az eljárást a kutatás vezetője a 80-as évek
közepétől fejlesztette ki, különböző életkorú gyerekek között tesztelte, 1999-től pedig
szisztematikusan használta és dokumentálta.
Az eljárás a következő: az első alkalom előtt a gyermekeket játékosan vezetik be a
metaforaalkotás folyamatába, példákat mutatva arra, mihez hasonlíthatnak személyes
(nagymama-habverő) és személytelen (születésnap-torta) jelenségeket. Előzőleg az osztályteremben sokféle anyagot késztenek ki: agyagot / gyurmát, köveket, élő és száraz gallyat,
gyümölcsöket, virágokat, tönkrement játékokat és használati tárgyakat (kulcsot, cserepet,
órát), drótot, szögeket, papír- és műanyaghulladékot, fonal- és anyagmaradékokat, színes
papírt, ollókat, ragasztót – mindezt egy kendővel letakarva. Ezekből kell a gyerekeknek
egy Isten-metaforát megjelenítő kollázst kialakítani, a következő instrukció alapján: „Isten
számomra ma / most olyan, mint…” (Amennyiben valakiből ez a megfogalmazás ellenérzést vált ki – ami kisiskolás korban elég ritka – „az Isten szó / kifejezés számomra…”
körülírást használják.) Tudatosítják a gyerekekben, hogy az Istent nem látjuk, nem halljuk, nem mérhetjük meg stb., hanem képekkel, nevekkel mondjuk el, kicsoda Ő nekünk.
Összehasonlítjuk Őt valamivel, ami látható. Az eljárás játékszabályait is elmagyarázzák:
10 Härle, Wilfried, Dogmatik. Berlin/New York 2000.
11 Lévi-Strauss, Claude, Das wilde Denken. Frankfurt/M. 1977.
12 Schäfer, Gerd, Universen des Bastelns, Gebastelte Universen. In: Duncker. Ludwig u.a. (Hg.), Kindliche Phantasie
und ästhetische Erfahrung. Langenau-Ulm 1993, 135–161.
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csendes munka, az alkotás jelentésének titokban tartása egy meghatározott időpontig (a
személyes beszélgetés utánig). Minden esetben elhangzik tehát a fentebb említett instrukció: „Isten számomra ma / most olyan, mint…”, majd: „Maradj önmagad! Hagyd,
hogy az ötleteid előjöjjenek – nincs jó vagy rossz megoldás – az elején egyáltalán nem kell
tudnod, mi is fog összeállni a végére!” A kendő fellebbentése után megkezdődik a munka,
ami általában nagy örömöt okoz a gyerekeknek.
A feladatnak van egy másik változata is, amit 2003-tól, 4. osztályosoknál és idősebbeknél alkalmaznak. Ebben az Isten helyett az élet szó szerepel, azaz: „Az életem, és
mindaz, ami megtartja, táplálja és továbbviszi, olyan, mint…” Ebben a megfogalmazásban ugyan az Isten szó nem szerepel, implicit módon mégis utal rá, mivel az élet Istentől
származik, Ő tartja meg és őrzi azt. Ezt a változatot a következő helyzetekben (volt) szükséges alkalmazni:
• A lettországi, szélsőséges mintát kínáló kutatási csoportban, a gyermekotthonban,
ahol a bentlakók nem kaptak vallásos nevelést, és kérdéses volt, hogy az Isten szó
hallatán tudnak-e bármire is asszociálni.
• Akkor is hasznosnak bizonyul ez a változat, mikor a nagyobb rostocki gyerekek,
akik magukat meggyőződéses ateistának vallják, csak ilyen megfogalmazás mellett
nyerhetőek meg a feladatnak.
• Ez a változat rálátást ad arra, hogyan és milyen mértékben fonódik össze a gyerekek
szemszögéből az élet (Lebenswelt) és az Isten-hit.
Az anyag-kollázst értelmező beszélgetés menete
Az alkotást közösen fedezik fel, ösztönző légkört teremtve hagyják, hogy a gyermek annak
jelentésével kapcsolatos gondolatait kifejezze. Ha az alkotásnak többféle jelentése is lehet,
és bizonyos vonatkozásokról a gyermek egyáltalán nem beszél, a beszélgetőpartner átveheti a kezdeményezést, például: én még látok itt két különösen nagy fület, sok drótot a fej
helyén, mit jelent ez számodra?
Megkeresik, kitalálják, hogy a gyermek szerint milyen hasonlóság van az alkotás és
Isten között. Lehet, hogy van ezek között olyasmi, amit a gyermek nem tudatosan hozott
létre. Ha nem tud vagy akar róla beszélni, azt is elfogadják, lehet, hogy az Istennel kapcsolatos valamely „tudását” még nem tudja szavakba önteni.
E két lépésre minden esetben sor kerül. Az ezt követő, kiegészítendő kérdések elhangzása, illetve a beszélgetés mélysége függ a gyerekek nyitottságától, érdeklődésétől, koncentrációs és nyelvi képességeitől.
• Felderítik, hová és hogyan „helyezi el” a gyermek Istent és milyen alakban, létmódban képzeli el (antropomorf, nem antropomorf-transzcendens elképzelések): Mit
gondolsz, hol van Isten? Ha a gyermek azt válaszolja, „az égben”, utánakérdeznek,
hol van az ég: Repülővel lehet oda felrepülni? Le lehet ott fényképezni az Istent?
Ha azt válaszolja: „mindenütt”, rákérdeznek, ez pontosan mit jelent: Itt is a szobában? Mint képzeletbeli személy? Olyan érzésekben, mint az erő és a bátorság? A
szívünkben?
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• Feltárják, mit gondol a gyermek arról, hogyan viszonyul Isten a világhoz és az emberekhez. Van Istennek dolga a világgal? Van Istennek dolga az emberekkel? Vagy:
Kapcsolatban áll Isten az emberekkel? Hogyan? Vár valamit Isten az emberektől,
például, hogy hogyan bánjanak egymással és a természettel? (Van a gyereknek elképzelése arról, mi Isten akarata?) Honnan tudhatják egyáltalán az emberek, mit akar
az Isten? (Beszél hozzájuk az Isten? Hogyan, mikor? A Biblián keresztül? Más embereken keresztül? A szívhez vagy az észhez szól?) Ha Isten valamit kér, és az emberek
másként viselkednek – rosszat tesznek –, mit gondolsz milyen az Isten számára? (
Emberi érzésekkel ruházza-e fel a gyermek Istent?)
• Feltérképezik, mit gondol a gyermek arról, hogyan „működik” Isten a világban.
Csak beszél az emberekhez, vagy mást is tesz a világgal és az emberekkel?
(Talán a gyermek erre nem tud mit felelni, vagy közhelyszerű választ ad: Isten segít
az embereknek. Ilyen esetben rákérdeznek, pontosan hogyan teszi ezt. Ha semmi
nem jut a gyermek eszébe, gyakran elmesélnek egy történetet, mondjuk egy gyermekről, aki egyedül van a játszótéren. Egy csapat részeg futballhuligán jön arra;
egyikük a gyermeken akarja levezetni a vereség miatti dühét. Hogyan nyilvánul
meg Isten segítsége? Egy rendőr jön arra éppen akkor? Pár kocogó érezik oda? A
szurkolók közül ketten a gyermek szomszédjai? Hirtelen elkezd esni és a szurkolók
elszaladnak? Egy nagy kéz nyúlik le az égből, és elviszi a fiút? Tehát megpróbálják
kideríteni, hogyan képzeli a gyermek Isten közbeavatkozását: közvetetten / közvetlenül? Önként?
• Felderítik, hogyan köti össze a gyermek Istent és az olyan jelenségeket, mint a baj
/ nehézség, a fájdalom, a halál, a rossz a világban. Sok rossz történik a világban:
hibás ebben Isten? (Mi a gyermek elképzelése Isten hatalmáról vagy tehetetlenségéről, az ember szabadságáról és felelősségéről, az emberi akció – isteni reakció
összefüggéséről?) Ha nem tud válaszolni a fentebbi kérdésre, át lehet fogalmazni azt:
Mit gondolsz, hogyan bánik Isten azokkal, akik valami rosszat tesznek?
• Kipuhatolják kötődik-e a gyermek Istenhez, ha igen, milyen módon: „Isten számomra olyan, mint…” – ezt fejezted ki az alkotásoddal. Talán azt is meg tudod
mutatni, hogyan és hol helyezkedsz el az alkotásodhoz képest. Ha te lennél ez a kis
figura (egy gyurmafigurát kap a gyermek) hová helyeznéd magad? (A figura testhelyzetét, testtartását meg lehet változtatni. Általában beletelik egy kis időbe, amíg a
gyermek – több próbálkozás után – megfelelő helyet talál a figura számára. A kutató
ezt megjegyzi és a beszélgetés után lefényképezi, illetve rövid jegyzetet készít róla.)
• Megvizsgálják, hogyan köti a gyermek Istent saját életéhez. Ez a kérdés segítheti
a gyermeket, hogy felismerje Isten jelenlétét saját világában: Van olyan hely, időpont, vagy helyzet, ahol / amikor Istent közel érzed / érezted magadhoz? (Szükség esetén példákat sorolnak: Amikor örülsz? Amikor félsz? Amikor szomorú vagy?
Amikor a természetben sétálsz?)
• Utánajárnak, milyen vallásos tapasztalatai vannak a gyermeknek (például egy bibliai
történetet feldolgozó tanórára hivatkozva): Gondolj Mózes történetére: kint volt
a pusztában és látta az égő csipkebokrot. Mást nem látott, mégis az volt az érzése,
hogy Isten egészen közel van hozzá. Ismersz te is hasonló érzést? Talán szeretnél
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róla mesélni… (A kérdező egyértelművé teszi, hogy ha erről a gyermek nem akar
beszélni, az sem jelent problémát)
• Végül megkérik a gyermeket, adjon címet az alkotásának (anyag-kollázsának). Előfordul, hogy a beszélgetés hatására változik az alkotásához fűzött magyarázata, ez
megjelenik a címadásban. (Ha a gyermeknek semmi nem jut eszébe, segítenek neki
visszaemlékezni az alkotásról folytatott beszélgetés egyes részleteire.)
Az ismételt beszélgetések befejezéseként felidézik a korábbi alkotás(oka)t, megkérik
a gyermeket, meséljen arról, mit hozott létre az előző év(ek)ben, és mit tud felidézni az
akkori gondolataiból. Miután a gyermek ezt megteszi, mindig mutatnak neki egy képet,
amin az alkotásai szerepelnek időrendi sorrendben: bíztatják, hogy keressen hasonlóságokat és különbségeket az alkotásai és a hozzájuk társított gondolatai között. Amennyiben
különbségekre lel, gondolja végig, miért vélekedik ma másként, mint régebben. Friedrich
Schweizer13 szerint a gyerekek teológiai gondolkodása esetén alapvető ez a metareflexió,
azaz a gondolatokról való gondolkodás.
Abban az esetben, mikor az „Az életem és mindaz, ami megtartja, táplálja és továbbviszi, olyan, mint…” instrukcióval dolgoznak a gyermekek / fiatalok, szintén sor kerül
a kollázst elemző közös beszélgetésre, csupán a kiegészítendő kérdések módosulnak. Az
élet érteméről kérdezik a gyermekeket: Gondolod, hogy van egy meghatározott feladatod az életben? Bizalommal kapcsolatos kérdések is elhangzanak: Van, akiben megbízol?
Kire tudod rábízni magad? Honnan kapsz új erőt, bátorságot? A gyermek számára fontos
értékekről is tudakozódnak: Van valami, ami nélkül nem tudnál élni? Végül kipuhatolják,
megjelenik-e valamilyen formában Isten az anyag-kollázsban.
Az életvilág (Lebenswelt) ábrázolása, valamint az alkotáshoz kapcsolódó beszélgetés
Ezeknek a rajzoknak az a rendeltetése, hogy felderítsék, mely – pozitív vagy negatív
– események, dolgok foglalkoztatják jelenleg a gyermeket, lát-e, s ha igen, hol, összeköttetést a mindennapjai és Isten között. Hogyan lát rá a gyermek saját életére, hogyan
jelennek meg ebben a képben az életkorához kapcsolódó fejlődési feladatok, vannak-e
olyan stratégiái, melyek segítik a nehézségekkel való megküzdésben, illetve van-e valaki, aki meghallgatja, akire ilyenkor támaszkodhat. Fontos kérdés az is, jelent-e Isten a
gyermek számára valamiféle erőforrást. A mindennapok megjelenítése addig történik
rajzos formában, amíg ez a kifejezési mód örömet jelent a gyermeknek. A kiskamaszkor
beköszöntekor általában más módszerhez folyamodnak, a fecni- és fotó-kollázshoz14,
13 Schweizer, Friedrich, Was ist und wozu Kindertheologie? In: JaBuKi 2, 2003, 9–18.
14 A fecni-kollázs úgy készül, hogy a fiatal számos lehetőség közül választ egy olyan színű kartont, amely a jelenlegi
hangulatát leginkább kifejezi, majd különböző nagyságú és színű papír fecnikre felírja a számára fontos tényezők
/ személyek nevét. Őt magát egy piros pont szimbolizálja a karton közepén, e köré helyezi el a fecniket, melyek
helyzete a beszélgetés alatt módosulhat, így csak az alkalom végén ragasztják fel őket végleges helyükre.
A fotó-kollázs kétféle képen készülhet. A fiatal összeválogat pár fekete-fehér képet egy nagy kupacból, és ezek
alapján beszél aktuális élethelyzetéről, illetve a fotók, színes papírok és festő eszközök segítségével létrehoz egy
saját alkotást.
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vagy szókép játékhoz. A munka kezdetén a következő instrukció hangzik el: „Rajzolj
egy képet azokról az emberekről (vagy akár házillatokról), helyekről (ahol laksz, játszol,
tanulsz) és foglalatosságokról, amelyek az életedben fontos szerepet játszanak: mindarról,
ami szép vagy bosszantó / szomorú az életedben. Amit festesz, annak először titokban
kell maradnia a szomszédod előtt.”
Az alkotás értékelésének menete hasonló a kollázs értelmezésekor bemutatott beszélgetéséhez, itt is az alkotásból indulnak ki, majd több-kevesebb továbbvivő kérdés hangzik
el, a szituációtól és a gyermek helyzetétől, állapotától függően. A beszélgetés végén lehetőséget kap a gyermek arra, hogy kisebb-nagyobb ponto(ka)t ragasszon a rajzán ahhoz a
részlethez, amelyhez Istent hozzá tudja kapcsolni. Ha szeretne, mesélhet is a pont helyének értelméről, jelentőségéről.
Idősebb gyermekek esetében a kérdések a fiatalok önmagukkal való elégedettségét
érintik. (Mit találnak jónak önmagukban? Mire büszkék? Mit nem szeretnek magukban,
min szeretnének dolgozni?)
Egyéb vizuális kifejezési formák
Életutat ábrázoló rajzok
Erre a feladatra először 2000 őszén került sor, az úttal mint szimbólummal foglalkozó
tanítási egység keretében. Célja, hogy a gyermek saját szemszögéből jelenítse meg addigi
életútját, valamint a jövővel kapcsolatos reményeit, kívánságait, félelmeit. A rajzokat részben házi feladatként, részben órai gyakorlatként készítették el a gyerekek. Az A csoportban a rajzokhoz nem csatoltak egyéni elemző beszélgetéseket, bár későbbi beszélgetések
alkalmával esetenként visszautaltak rájuk. A B csoportban rövid beszélgetés kapcsolódott
a képekhez, melyek tartalmát a kutató címszavakban feljegyezte az egyes alkotásokra.
Családábrázolás állatrajzok segítségével
A pszichológiai vizsgálatokban évtizedek óta használatos eljárást 2000 óta alkalmazzák,
kizárólag a B csoportban, illetve néhány keresztmetszeti csoportban. Ennek segítségével
fény derülhet az esetleges családi drámákra, a családot jellemző – részben rejtett – struktúrára és dinamikára, arra, hogyan éli meg a gyermek a védettséget, a kapcsolatokat, a
tetteket családján belül. A állatrajzokat a pszichológusok gyakran grafológiailag elemzik
(a gyermeknek meg kell számoznia az állatokat a rajzolás sorrendjében, illetve meg kell
neveznie az egyes állattípusokat), de a diagnózis felállításához a személyes beszélgetést
is fontosnak tartják. A rostocki kutatás keretein belül az állatrajz a családról folytatott
beszélgetés kiindulópontjául szolgál, melynek során fényt derítenek arra, melyik állatokat
kedveli a gyermek, melyeket utasítja el, és milyen közös vonás alapján választja ki az egyes
családtagot megtestesítő állatot. Az eljárást a B csoportban általában háromszor (bizonyos
esetekben négyszer) alkalmazták, hogy lássák, milyen változások és állandóságok jellemzik a családot a gyermek szemszögéből. Utolsó alkalommal felajánlották a gyermeknek,
hogy ragasszon különböző színű ragasztószalagokat – melyek Istent, mint a kapcsolatok
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megerősítőjét jelképezik – a rajzára, majd megkérték, hogy magyarázza el a különböző színek jelentését, illetve, rákérdeztek, érzi-e és hogyan Isten jelenlétét a családjában, családon
belüli kapcsolataiban.
Képzeletbeli utazást bemutató rajzok
Ennek a feladattípusnak az a célja, hogy a gyermek figyelmét a külső ingerekről / eseményekről a belső élményekre / képekre irányítsa, összeköttetést teremtsen a gyermek és
igazi valója, a benne élő Teremtő (tragenden Grund) között. Jót tesz a gyermekeknek, ha
belső élményüket meg tudják jeleníteni, ami egyáltalán nem esik nehezükre. Így később
könnyebben öntik szavakba ezt az élményt. A feladattípust csak a B csoportban alkalmazták: első osztálytól biztosítottak számukra olyan rövid, csendes időszakokat, amikor
figyelmüket befelé tudták fordítani. A képzeletbeli utazást mint keretet második osztálytól alkalmazták, a teremtés témaköréhez kapcsolódóan. A gyermekek megtanulták, hogy
Isten szavával teremtett, így hívta életre a világot és a teremtményeket. Erre a motívumra
támaszkodva invitálták a gyermekeket második és negyedik osztályban egy különleges
kirándulásra a szív barlangjába, ahol ezzel a teremtő Hanggal / Erővel kapcsolatba lehet
lépni. Ezeket az utazásokat később összekapcsolták az ima és az Isten-kérdés témakörével.
Az utazások alkalmával a gyermekek „kipróbálhatják” milyen érzés felszabadulni a konfliktusok, gondok, félelmek, vagy a bűntudat terhe alól azáltal, hogy képzeletben kibeszélik azokat. Az első utazásról készült rajzhoz a gyerekek csak pár szót fűztek, a másodikat
viszont személyes beszélgetés követte, melynek során fény derülhetett a belső változásokra,
az istenkapcsolat fejlődésére.
A negyedikes diákok az év első óráján azt a feladatot kapták, hogy képzeljék el magukat faként egy faiskolában, ahonnan meghatározott időben át fogják őket ültetni. Ez az az
iskolaév, melynek végeztével a német kisdiákok iskolát váltanak, ezért fontos, hogy megfogalmazzák önmaguk számára (is), milyen lehetőségeik vannak, és hol vannak a határaik.
A fa mint szimbólum a személyiség feltérképezésében sokatmondó kifejezési eszköznek
bizonyult, a feladathoz kapcsolódó rajz értelmezése lehetővé teszi a gyermekeknek, hogy
szembesüljenek énképük perspektíváival.
Még egy alfeladat kapcsolódik ide az agresszió témakörében: a gyermekeknek képzeletben át kellett élniük egy iskolai konfliktust, melynek során egy kisebb perpatvarból
kifolyólag az egyik gyerek jól megveri a másikat. Minden várakozás ellenére a megütött
gyerek nem vág vissza, sőt a tanár visszaérkezése után nem panaszolja be verekedő társát.
A gyerekeknek le kellett rajzolniuk vagy írniuk, szerintük mit érzett és gondolt a bántalmazó, társa erőszakmentes viselkedését tapasztalva.
Az énkép (Selbstkonzept) megjelenítése szétnyitható papírfigura segítségével
A feladat azt kívánja feltárni, hogyan látja a gyermek saját énjét, valamint segítséget
nyújt ahhoz, hogy a gyermekben tudatosuljon, milyen elemekből áll össze a magáról
alkotott kép. Ezt a feladatot 2004 óta használták a kutatásban, mindkét csoporton belül.
A személyes beszélgetés alkalmával a gyermek különböző színű szétnyitható papírfigurák
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közül választhatott. A figura kétdimenziós, két külső és (szétnyitás után) két belső oldala
van, ezekre jegyzik fel az énkép különböző aspektusait. A külső oldalak egyikére azt
írják fel, hogyan látják és értékelik a gyermeket mások (a felnőtt tekintélyszemélyek,
illetve a kortárscsoport meghatározó tagjai). A másik külső oldalra pedig azt, milyen
a gyermek számára az ideális én, illetve milyennek szeretne látszani mások szemében,
milyennek szeretné magát mutatni. Ezután szétnyitják a figurát és megkérik a gyermeket,
hogy színes papírdarabok kiválasztásával jelenítse meg, milyen is ő valójában (milyen
tulajdonságok, képességek, motivációk jellemzik). Miután befejezte az önálló, csendes
munkát, elmeséli, mit fejeznek ki a papírdarabok színei és formái. Végül megkérdezik
tőle, Isten vajon milyennek látja őt. Ez a kérdés, illetve Isten jóságos, biztató tekintetének
megismerése új perspektívát nyithat a gyermek Isten kapcsolatában, segíthet önértékelési
zavarainak leküzdésében. A színes papírok segítségével megjelenített alkotásánál abból
indulnak ki, hogy a gyermek részben tudatos, részben tudat alatti feltevéseket fejez ki
magával kapcsolatban: ezek közül a tudatosan elhelyezetteket megnevezi a személyes
beszélgetésben.
Házrajz
További perspektívát nyithat az énkép és a kapcsolati tapasztalatok vonatkozásában a házrajzok készítse. 2004-től az A csoporton belül megkértek néhány gyermeket a személyes
beszélgetés során, hogy rajzoljanak egy házat (akár teljesen önkényes módon, sőt szürreálisan) és beszéljenek az alkotásukról. Általában a feladat elvégzése segít feltérképezni a
gyermek aktuális tudatos és tudat alatti kívánságait, reményeit és félelmeit.
Tanítási egységek illusztrálása rajzok segítségével
Különböző tanítási egységek keretén belül a B csoportba tartozó gyermekek rajzokat
készítettek, melyek nem csupán a tartalom személyes feldolgozását szolgálták, hanem vis�szajelzést adnak arról, hogy az egyes tematizált tartalmakat (Mózes és az égő csipkebokor,
Jónás a cet gyomrában, csodálatos kenyérszaporítás, Isten gazdagsága stb.) hogyan fogják
fel a gyerekek.
A második osztály végén egy egyetemistákkal együtt vezetett tanítási egység keretein
belül megkérték a gyerekeket, hogy készítsenek egy rajzot az „Isten az egész világot a kezében tartja” című dalhoz. A KÉZ MINT SZIMBÓLUM című tanítási egység – az említett
dalt is beleértve – az általános iskolák számára készülő vallástanítási vezérfonal kipróbálásához tartozott. Bár a kutatás vezetője ellene volt a dal felhasználásának, annak tartalma
miatt, az egyetemisták külön kérésére – akik vallásos szocializációjuk során megszerették
ezt a dalt – megengedte, hogy elhangozzon. A rajzok megerősítették előzetes aggodalmait:
az erőteljesen antropomorf ábrázolások domináltak. A vezérfonal felülvizsgálatakor ezért
ezt a tanítási egységet A VÍZ MINT SZIMBÓLUM egységgel pótolták. A KÉZ MINT
SZIMBÓLUM, különösen ezzel a dallal kombinálva hátráltatta számos gyerek istenképének fejlődését.
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Pozíció-kijelölő feladatok
Azon érzések közül, melyek az emberben Isten iránt támadhatnak (közelség, védettség,
félelem, düh, hála stb.) a közelség / távolság érzése fejlődéspszichológiai szempontból különösen jelentős. Ennek a szempontnak Szagun asszony a kutatás elejétől kezdve kiemelt
figyelmet szentelt, így fejlesztette ki a pozíció-kijelölő feladatokat. Ezeket a feladatokat
csak a személyes beszélgetések során alkalmazzák. (Az anyag-kollázsról szóló fejezetben
már olvashattunk is példát az eljárásra.)
Agyagfigura helyének kijelölése az anyag-kollázshoz képest
Lásd: Az anyag-kollázst értelmező beszélgetés menete
Több agyagfigura helyének kijelölése
Mivel az eljárás során kiderült, hogy a gyermekek több figurát igényelnek ahhoz, hogy
Istenhez / Istentől való közelségüket / távolágukat a különböző élethelyzetekre való tekintettel, megfelelően ki tudják fejezni, hat különböző színű figura használatát vezették be,
amelyek különböző élethelyzeteket, érzéseket jelenítenek meg. A sárga a félelmet, a piros
a haragot, a barna a szomorúságot, a zöld a bűntudatot, a tarka az örömöt, a kék a tűnődést. A különböző figurák segítségével a gyermekek differenciáltan meg tudják jeleníteni,
hogy helyzetüktől és lelkiállapotuktól függően hol helyezkednek el Isten-metaforájukhoz
képest.
A hat agyagfigura helyének kijelölése egy (változó) Isten-szimbólumhoz képest
Hogy nagyobb rálátást nyerjenek arra, mennyiben függ a gyermekek által kijelölt közelség
/ távolság az Isten-szimbólum természetétől, 2004–-ől hét különböző szimbolikus tárgyat
választottak ki a különböző Isten-szimbólumok megjelenítésére: egy műanyag emelvényen
álló szobor jelképezi a MENNYEI ATYÁT, egy matrjoska baba a FÖLDANYÁT, egy
agyagbögre benne ággal, tollal és dióval az ÉLET FORRÁSÁT, egy elem az ENERGIÁT,
egy teamécses a FÉNYT / MELEGET, egy keleti zeneszerszám (Klangschale) a BELSŐ
HANGOT, és egy piros háló egy bronzangyallal a KAPCSOLATOK EREJÉT / SZERETETET. A B csoportban a személyes beszélgetésben megjelenő Isten-szimbólum kijelölése
az adott tanítási egységtől függött: az ÉLET FORRÁSA a teremtés témaköréhez kapcsolódott, a BELSŐ HANG az imádsághoz, a FÉNY / MELEG a karácsonyhoz, a MENNYEI
ATYA, az ENERGIA és a FÖLDANYA az Isten-kérdéshez. A KAPCSOLATOK EREJE
/ SZERETET szimbólum a tanév során többször előkerült bibliai történetek kapcsán. Az
A csoportban, ahol a gyermekek egy idő után nem részesültek iskolai vallásoktatásban,
maguk választhatták ki a számukra aktuálisan legfontosabb Isten-szimbólumot, felállítva
köré a hat agyagfigurát, majd kommentálták döntésüket.
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Projekciós figurák elhelyezése a hét Isten-szimbólumhoz képest
A B csoportban, 2003-tól képzeletbeli osztálytársak / osztálytársnők és azok szülei fontos
szerepet kaptak az Isten-kérdést tárgyaló tanítási egységben. Ezt – a Tamminen által kifejlesztett, összehasonlíthatóságon alapuló eljárást15 – elsősorban azért alkalmazták, hogy
védett formában – projektív módon – lehetőségük legyen a gyermekeknek saját és közeli
hozzátartozóik Istennel kapcsolatos kételyeit és kérdéseit kifejezni, saját szemszögükből
nézve. Vallástalan környezetben ennek felmérésére közvetlen lehetőség nem nyílik. Mindkét képzeletbeli osztálytársnak, Karinnak és Martinnak, meg volt a helye a különböző
didaktikus helyzetekben. A 2004-es év folyamán egy pozíció-kijelölő feladatban is használták őket, melyben a gyermekek önmaguk és szüleik közelségét / távolságát jelölték ki
különböző Isten-szimbólumokhoz képest. A babák itt sem a valós személyeket, hanem
az azonos nemű képzeletbeli osztálytársat, illetve azok szüleit testesítették meg. Amelyik
Isten-szimbólumot a jelképes figura elutasította, azt egy fekete kendővel letakarták.
Az A csoportban is sor került erre az eljárásra, csak ott a babák a valódi személyeket
jelképezték.
Hat agyagfigura helyének kijelölése a hét Isten-szimbólumhoz képest
Ezt a változatot mindkét csoporton belül alkalmazták. Ha valamelyik Isten-szimbólummal a gyermek nem tudott mit kezdeni, itt is le lehetet azt / azokat egy fekete kendővel
takarni. Utána két módon történhetett a pozíció-kijelölés. Vagy elrendezte a gyermek az
Isten-szimbólumokat tetszőleges alakzatban, majd e konstellációhoz képest jelölte ki a
figurák helyét, vagy egyenként állította fel a figurákat a különböző szimbólumok köré.
Közeli hozzátartozók konstellációja
Az A csoport tagjai, ahol a gyermekek nem ábrázolták a családjukat állatrajzok segítségével, 2005-től azt a feladatot kapták, hogy fabábuk széles választékának segítségével
hozzanak létre egy alakzatot a hozzájuk közel álló személyekből (közeli-távoli rokonok,
barátok, osztálytársak, tanárok), majd kommentálják azt. A feladat a gyermekeket körülvevő szociális háló feltérképezését szolgálja.
Pozíció-kijelölés a Bibliához képest
Az A csoportban, ahol ötödik osztálytól kezdve a hittanóra nincs benne a tantervben (és
részben a B-ben is), 2006-ban olyan pozíció-kijelölő feladatot vezettek be, amely a gyermek és családi környezete Bibliáról alkotott felfogását hivatott visszatükrözni. A feladat
két kérdőív kitöltésével egészül ki, melyek a bibliaértelmezést és az istenképet kutatják. A
pozíció-kijelölő feladat alatt a gyermek három különböző méretű Biblia közül választhat
(a méret spontán kiválasztása információt ad a Biblia aktuális jelentőségének mértékéről),
15 Tamminen, Kalevi, Religiöse Entwicklung in Kindheit und Jugend. Frankfurt/ Berlin u.a. 1993
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azt, amelyik elnyeri a tetszését, kiteszik az asztal közepére. A gyermek először az őt jelképező babát, majd a családtagjaiként választottakat helyezi el olyan távol / közel a Bibliához,
ahogyan azt saját szemszögéből megfelelőnek tartja. Az alakzathoz fűzött kommentár
sokrétű információt nyújt a család vallásos kontextusáról.
Kérdőívek
Téma–orientált kérdőívek
Imakoncepció és -gyakorlat
Az istenkapcsolat fogalmához az Istennel való kommunikáció szorosan hozzátartozik.
A kutatás számára ennek az aspektusnak a feltárása elengedhetetlen, ám nagyon kényes
területet érint, tabutémát feszeget. Ha a vallástalan környezetben nevelkedő gyermekeket
a hittanóra keretén belül imádkozni tanítanák, vagy imagyakorlatuk felől kérdeznének,
az – amint a szülők erről tudomást szereznek – a hittanóráról való csoportos kiiratkozást eredményezné. Ebből kifolyólag nagyon óvatosan kell eljárni, átgondolva, mit és
hogyan kérdeznek meg a gyermekektől az imával kapcsolatban. Az ilyen irányú kérdések
ezért csak a kollázsokat elemző beszélgetések alkalmával hangoztak el, illetve mindkét
csoportban rövid kérdőívet töltöttek ki a gyerekek, ismereteik ellenőrzése gyanánt. Arra
kérdeztek rá, hogy a gyermek szerint, melyek az imádkozás legfontosabb jellemzői (kezek
összekulcsolása, csend, Istentől kérni valamit, Istennel mindenről beszélni, neki mindent
megköszönni, biztonságban lenni), illetve hogyan / miből érezhetjük meg az ima hatását.16 További szempont az ima gyakorisága, alkalomhoz / napszakhoz kötődése (elalvás
előtt, étkezés előtt, ha egy templomban vagyok, mikor valaminek örülök, mikor valami
bánt / aggaszt, mikor egyedül érzem magam…).
A kérdőíveket is mindig a személyes beszélgetések alkalmával töltötték ki a gyermekek, a kutatás folyamán többször, változatlan kérdéssorral. Az első alkalommal gyakran
előfordult, hogy a fiúk a „sosem imádkozom” mezőt jelölték be: valószínűleg az imagyakorlatot (annak felvállalását) nem értékelték férfias vonásként.
Beszélgetés vallásos témákról
A vallásos gyökerektől évtizedek óta elszakítva élő családokban hitkérdésekről szinte
sosem esik szó. Ezek általában a heti egy hittan órán kerülnek elő – ha egyáltalán előkerülnek – abban a magániskolában például, ahová az A csoport tagjai járnak, ötödiktől már
nincsen hittan oktatás. A két kutatási csoport összesen 60 tagja közül páran énekelnek
ugyan templomi kórusban, gyülekezeti hittanra viszont senki sem jár. Úgy tűnik, hogy a
16 Példaként felhoznak egy helyzetet, amelyben egy kislány imádkozik a nagymamája gyógyulásáért és a
nagymamája meg is gyógyul. Ezt kell a gyermekeknek interpretálniuk: látnak-e, láthatunk-e minden esetben
közvetlen összefüggést az ima és az események számunkra kedvező alakulása között. Másfelől arra kíváncsiak,
hogy a gyermekek szerint Isten a problémáikat oldja-e meg, mikor imádkoznak, vagy segít az érzelmeiket
feldolgozni, kezelni.
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kutatáshoz kapcsolódó beszélgetéseken kívül nincs olyan állandó idő vagy hely, ahol hitkérdésekről tudnának beszélgetni ezek a gyermekek. Az ide kapcsolódó kérdőív tehát afelől tudakozódik, tudnak-e a gyermekek, s ha igen, kivel, vallásos kérdésekről beszélgetni,
illetve milyen hatások (mely személyek, vagy egyéb pl. médiából származó impulzusok)
befolyásolták vallásos elképzeléseiket. Ezt a tesztet is a személyes beszélgetések alkalmával
töltötték ki a gyermekek, szükség esetén több alkalommal.
Isten lénye és tulajdonságai
Az istenkép kifejezéséhez kapcsolódó kreatív, alkotó feladatok a strukturálatlan módszerek közé tartoznak, nagy teret biztosítva a szubjektív elképzeléseknek. Ez a feladattípus
strukturált mérési módszerekkel egészül ki, amelyek felülvizsgálják (megerősítik /cáfolják)
az alkotásokkal kapcsolatban folytatott személyes beszélgetések eredményeit. Tamminen
–vallásos gyermekek hitfejlődését és istenképét kutató – eljárását kissé módosítva a következő kijelentéseket kellett a gyermekeknek 1-től 5-ig pontozniuk, jelezve mennyire tartják
fontosnak az adott kijelentést (5:nagyon fontos, 4:fontos, 3:kevésbé fontos, 2:lényegtelen,
1: téves):
• Isten hatalmas, uralkodik a világ felett.
• Isten az embereknek erőt, bátorságot és biztonságot ad.
• Isten megbocsátja az emberek gonosz cselekedeteit.
• Isten arra indítja az embereket, hogy békében éljenek egymással.
• Isten szabadságot ad az embereknek, nem akadályozza meg, hogy rosszat tegyenek,
de együtt szenved velük.
A kérdőívet ebben a formában csak egyszer használták az A csoportban , mert a vallásos szocializációban nem részesült gyermekek nagy része félreérthetőnek vagy értelmezhetetlennek találta a kijelentéseket. Világossá vált, hogy azok számára, akik Isten erejét nem
ismerik (el), bizonyos kijelentések a levegőben lógnak. Jól példázza ezt a következő kommentár: „Igen, talán próbája Isten az embereket jó irányba befolyásolni, de nem sikerül
neki.” Később az Isten világban való munkájával / jelenlétével kapcsolatos kijelentéseket
módosították, nem Isten mindenható voltának előfeltevéséből indultak ki. Az idősebb
diákok számára egy külön oszlopot iktattak be, ahová indoklást írhattak, ha egyes megállapításokat tévesnek találtak. A módosított kérdőív különböző életkorúak számára készült
variánsait mindkét csoportban használták. A B csoport negyedik osztályos tanulóinak
először a képzeletbeli osztálytárs szemszögéből kellett kitölteni az ívet, majd pár héttel
később a sajátjukból. Kiderült, hogy a képzeletbeli osztálytárs szemszögéből nyilatkozva
könnyebben felvállalták a kétségeiket, ellenvéleményüket.
Bibliaértelmezést kutató kérdőívek
A gyermekek istenképe és Bibliával kapcsolatos elképzelései közötti lehetséges összefüggések feltárása érdekében 2005/2006-ban az A és B csoport egyes tagjai között (illetve
további keresztmetszeti mintát kínáló csoportokban) bibliaismerettel és -értelmezéssel
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kapcsolatos kérdőíveket használtak. A komplementer gondolkodási képesség (Fähigkeit
zu komplementärem Denken) meglétének különös figyelmet szenteltek. Az (előbb bemutatott) istenképpel kapcsolatos kérdőív pár ponton módosított változatát is használták, hogy
eredményeit a Bibliával kapcsolatos elképzelésekkel össze tudják vetni. A B csoporton
belül ezek a kérdőívek sokféle munkalappal egészültek ki, melyek a hittanórán előkerülő
egyes bibliai szakaszok és témák megértését mérték fel.
Pszichológiai tesztek
Szemantikai differenciál17
A módszer a következőképpen működik: az alanyok kapnak egy szót, és rendelkezésükre
bocsájtanak különböző jelzőket, hogy segítségükkel írják le a szót (fogalmat). A jelzők
egy hétfokozatú skála valamelyik végén helyezkednek el, a skála tehát az egyik jelzőtől
halad a vele ellentétes jelzőig, például a jótól a rosszig, a gyorstól a lassúig. Ha a kísérleti
alanyok megjelölik a helyet (a skála egy pontját), ahol a fogalom szerintük található, akkor
a kísérletvezető meg tud rajzolni egy térképet (görbét) az embereknek az adott szóhoz
társított konnotációiról. Osgood faktoranalízis segítségével kimutatta, hogy a szavak
jelentése bármely kultúrában asszociálódik olyan tulajdonságokkal, amelyek az erő, illetve
aktivitás dimenzióit jelentik. Az Osgood (Osgood – Suci – Tannenbaum, 1957) által
kialakított módszer a Likert-skála egy továbbdolgozott változata, melyet az ítéletek három
új faktorának vagy dimenziójának hozzáadásával kapott az eredetiből:
• értékelő faktor (jó – rossz) – ez az olyan pároknál látható mint a ‚Jó – Rossz’, ‚Friss
– Romlott’, ‚Hideg – Forró’;
• potencia faktor (erős – gyenge) – ez az olyan pároknál látható mint az ‚Erős
– Gyenge’;
• aktivitás faktor (aktív – passzív) – ez az olyan pároknál látható mint az ‚Aktív –
Passzív’, ‚Feszült–Nyugodt’.
Ezt a módszert Tamminen átültette a valláspszichológiába, négy fogalom (Isten, Jézus,
Mennyei Atya, Szentlélek) konnotációjának vizsgálatával kutatta, milyen összefüggés van
a szülőkről alkotott kép és az istenkép között. A rostocki kutatás is ez utóbbi összefüggést
vizsgálja, az A csoporton belül három fogalom (Isten, apa, anya), a B csoportban pedig
egy (Isten) fogalom konnotációs mezőjének vizsgálatával.
Személyiségjegyeket és különböző helyzetek megélését (Situations – Erleben) kutató
kombi-teszt
Ezeket a teszteket – részben külső kérésre, szaktudományos háttérrel – két éven keresztül
az A csoportban alkalmazták. A kombi-teszt a rendszeres meditációs gyakorlat hatását volt
17 A magyar fordításhoz, tekintettel a pszichológiai fogalmak helyes átültetésére, a Wikipédia idevágó bejegyzését
vettem alapul: http://ktnye.akti.hu/index.php/Szemantikai_differenciál
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hivatott megvilágítani a személyiségjegyek, az osztály hangulata, a viselkedési módok, a
médiahasználat stb. tekintetében, de ide kapcsolódtak a rostocki kutatás számára különösen fontos szempontok is (szülőkhöz való kötődés, önértékelés, a gyermekek magukkal
szembeni elvárásai, félelemérzet). Később a teszt által tartalmazott változókat összevetették a gyermekek vallásos bibliográfiájával, lehetséges összefüggéseket keresve. A kísérlet
szempontjából releváns területek részletezve:
1. Anyával, apával, legjobb baráttal/barátnővel szembeni viselkedés
Ezt a kérdőívet a Freitag-féle18 drogprevenciós projektből kölcsönözték. Célja, hogy felmérje milyen mértékben tapasztal a gyermek védettséget e három személy részéről. A
kérdőív mindhárom része 6 egységre bomlik.
2. Önértékelés
Az önértékelés méréséhez a – Bielefeldi Egyetem egy a fiatalok problémáit vizsgáló projektjéből átvett – Freitag-féle skálát használták. A kilenc egységből álló skála a gyermekek
önmagukkal való megelégedettségét, az egyéni képességeiket, értékrendjüket, valamint
saját értékükkel kapcsolatos véleményüket méri.
3. Félelemérzetet mérő kérdőív diákok részére
Ezt az 50 kérdésből álló kérdőívet Wieczerkowski19 fejlesztette ki külön diákok számára.
Az eszköz a „vizsgadrukk”, a „nyilvánvaló félelem”, az „iskolaundor” (Schulunlust), és a
„szociális kívánatosság” mérését teszi lehetővé, de megbízhatóságának valamint a kérdések
és a mögöttes eredmények differenciálhatóságának köszönhetően alkalmas a személyes
istenkép körvonalazására is.
4. Bochumi kötődés teszt
A Trudewind20 által kifejlesztett eszköz a kötődés mögötti motivációt és a kötődés minőségét kutatja másodikos korosztálytól a nyolcadikosokig bezárólag. Az eljárás 11, nemekhez igazodó képből áll, melyeken kötődést tükröző, mindennapi szituációk szerepelnek.
Minden képhez különböző válaszok tartoznak, amelyek a három alapvető kötődési forma21
választendenciáit szimbolizálják, másrészt tovább árnyalják a kötödés működési mecha18 Freitag Markus; Hesse, Silke; Leppin, Anja; Nordlohne, Elizabeth, Skalen zur Erfassung der elterlichen
Unterschtützung. Universität Bielefeld, 1994, SFB 227.
19 Wieczerkowski, Wilhelm; Nickel Horst; Janowski Alexander; Fittkau, Bernd; Rauer Wulf, Angstfragebogen für
Schüler (AFS). Göttingen 1981.
20 Trudewind, Clemens, Das Bochumer semiprojektive Verfahren zur Erfassung der Bindungmotivation und
Bindungqualität. Vortrag auf dem 42. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, Jena 2000.
21 Biztosan kötődő, bizonytalanul kötődő, elkerülő, bizonytalanul kötődő ambivalens. A zavarodott kötődést
ezzel a teszttel nem lehet teljes bizonyossággal kimutatni.
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nizmusát. Ezt a tesztet kiegészítő mérési eszközként használják a gyermek és a „fontos
Másik” közötti kötődés valamint a későbbi felnőtt vallásossága közötti összefüggésekről
alkotott teóriák felülvizsgálására.
5. Frankfurti gyermek – énkép – leltár (Kinder – Selbstkonzept – Inventar)
Az „énkép / önértékelés” fő aspektusait az A csoportban a kombi-teszt mérte fel, a B csoporton belül és két keresztmetszeti mintát nyújtó csoportban pedig ez a Deusinger által
kifejlesztett kérdőív. Deusinger / Mummendey22 az énképet úgy definiálják, mint az egyén
beállítottságainak összességét. Ez a beállítottság kognitív, érzelmi és értékelő komponenseket egyaránt tartalmaz. A teszt több mint 90 egységből áll, és 5 tapasztalati területet érint:
•
•
•
•
•

Test: fizikai megjelenés, egészség, testi jóllét, erő.
Érzelmek, lelkiállapot, magabiztosság: ide tartozik például a szorongás.
Erkölcs: morális alapelvek.
Kognitív teljesítmény.
Pszichoszociális kölcsönhatás az egyén és a környezet tagjai között: önérvényesítés,
önbecsülés szerzése másokon keresztül, kapcsolatok ápolása.

Mivel az önértékelés mérése kiemelt helyen van a kutatási célok között – és ez a szempont
hiányzik ebből a kérdőívből – e témakörben a teszt felnőtt változatából emeltek át 8, kissé
módosított egységet.
A kiértékelés menete
A gyerekekkel folytatott beszélgetéseket minden esetben hanghordozón rögzítik, majd
leírják. Ezt az átírt anyagot tömöríti a kutatás vezetője, vigyázva arra, hogy a gyermekek
egyéni hangvétele ne vesszen el belőle. A gyermekek fejlődéstörténetét egy táblázatban
rögzíti, amelybe a B csoport esetében a hittanórán készített munkalapok és egyéb feladatok, tesztek, kérdőívek eredményei is bekerülnek. Ide kapcsolódnak még az osztályban
tanító tanárok meglátásai és információi a gyermekek fejlődésével és élethelyzetükben
bekövetkezett változásokkal kapcsolatban – szintén írásban rögzítve. Egyes szülőkkel –
főleg édesanyákkal – folytatott beszélgetések is rendelkezésre állnak.
Egy interdiszciplináris kutatócsoport23 jegyzőkönyvezett üléseken elemzi ki a gyermekek alkotásait. Az elemzés összetett folyamat, melynek során a szakemberek először
semmilyen járulékos információval nem rendelkeznek. Az alkotásokat nem csupán formai
(vonalvezetés, térfelosztás, üresen maradt helyek, szín- és formatendencia) és tartalmi (Mit
alakított ki?, Mit hagyott el?) szempontból elemzik, hanem igyekeznek feltárni a bennük
foglalt érzéseket és a gondolati asszociációkat is. Ez utóbbi részben szubjektív eljárás: a
22 Mummendey, Hans Dieter, Die Fragebogenmethode. 1995
23 A szakemberek a következő területeken jártasak: teológia / valláspedagógia, pszichoterápia, lelkigondozás,
pasztorálpszichológia, művészetterápia
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csoporttagok hagyják, hogy az alkotások hassanak rájuk s – élettapasztalatukat és empatikus készségeiket felhasználva – próbálják megfejteni az alkotások mélyebb jelentését /
jelentőségét. A következő lépés az, hogy a gyermekek képi és verbális megnyilvánulásait
életrajzi adataik, személyiségjegyeik, saját műveikhez fűzött kommentárjaik és a tesztek /
kérdőívek eredményei alapján újraértelmezik. Ilyenkor az előzetes következtetések vagy
relativizálódnak vagy megerősítést nyernek. Minden rész-elemzést rögzítenek, hogy
később ezek alapján rekonstruálhassák a gyermekek fejlődését. A kutatócsoportban alkalmazott értelmezési eljárás a Richter által javasolt struktúraelemző – életrajzi megközelítési
modellek egy változata.
Összegzés
Mint láttuk, a professzor asszony kutatását katalizáló személyes élmények és tapasztalatok
nem csupán a kutatás témáját, hanem annak módját is meghatározták. Az esettanulmányokból – melyek összefoglalása terjedelmi okok miatt jelen cikkben nem szerepel – kiderül, mennyire komolyan vette / veszi Szagun asszony az általa meghatározott alapelveket.
A személyes beszélgetéseken áthat a – számára oly fontos – gondoskodó, értő figyelem
és előítélettől mentes hozzáállás. A cikk írója bizonyos esetekben hiányolta viszont a
professzor asszony által többször hangsúlyozott aktív jelenlét markáns megmutatkozását:
a beszélgetést vezető személy érett teológiai gondolkodásán és személyes hittapasztalatain alapuló, a gyermekek problémáira reflektáló, utat mutató, reményt és perspektívát
adó megnyilvánulásokat.24 Amennyiben sor kerül hasonló kutatásra itthon is, érdemes
elgondolkodni azon, nem illeszthető-e be a célok közé a körültekintő, egészséges módon
megnyilvánuló, mégis határozott evangelizációs jelenlét, az adatgyűjtési eljárásokat vezető
személyek részéről.
Ami az adatgyűjtési eljárások formáját és számát illeti, Szagun asszony módszeressége, alapossága és találékonysága elismerésre méltó. A vonatkozó szakirodalom átfogó
ismeretén és kritikai elemzésén túl, a – határos tudományterületek szakértőivel folytatott
– párbeszédre való nyitottság és magas formai követelmények szem előtt tartása jellemzi.
A „több szem többet lát” elvét is érvényesítette, mikor az eredmények elemzésére egy
kutatócsoportot hozott létre.
Ahogyan az a cikk első fejezetéből kiderült, Szagun asszony első kötetét az általa
vezetett kutatásba való bevezetésnek szánta, így talán nem meglepő, hogy az elemzések
alapján leszűrt eredményekről alig esik szó. Az esettanulmányok bemutatását követő rövid
mérlegelő válaszok helyett javarészt újonnan felvetődő kérdéseket tár az olvasó elé, melyek
kapcsán a professzor asszony utal arra, hogy a kutatás további részleteibe és eredményeibe
a második kötet ad majd betekintést.
24 Az esettanulmányok között szerepel egy olyan kislány bemutatása, aki kiskamasz korában – Isten erejében és
hatalmában csalódva – egyre inkább a fehér mágia felé fordul, mivel el szeretné érni, hogy édesapja – aki sok
évvel azelőtt elhagyta a családot és azóta sem törődik a lányával – végre foglalkozzon vele. Jómagam biztosan
nem tudtam volna tétlenül nézni ezt a kétségbeesés okozta cél– és „módszertévesztést”, amely akár veszélyessé
is válhat.
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A kötet legvégén magyarázatot kapunk a címadásra (Dem Sprachlosen Sprache
verleihen): több gyermekkel előfordult, hogy valamely alkotásának először nem tudott
címet adni, illetve nem volt képes annak jelentését / jelentőségét szavakba önteni. Hónapok, évek elteltével azonban változott a helyzet, és e korábbi alkotásra visszatekintve, vagy
egy ahhoz hasonlót készítve a gyermekek meg tudtak fogalmazni valami nagyon fontosat istenképükre / istenkapcsolatukra vonatkozóan. A professzor asszony a kötet fontos
tanulságának tartja, hogy a jól megválasztott vizualizációs technikák valóban segítenek
olyan érzések és gondolatok kifejezésében, amelyek megfogalmazására talán csak hosszú
idő elteltével válunk képessé. Reméli, hogy a gyermekek teológiai kreativitása az olvasókat
is „megfertőzi”, segít nekik új metaforákat találni akár istenképük / istenkapcsolatuk,
akár az életük értelmének kifejezésére. Bízik továbbá abban, hogy a szakembereknek a
valláspedagógia különböző területein belül sikerül majd kiaknázni a „többnyelvűség” adta
lehetőségeket.

Forrásirodalom
• Szagun, Anna Katharina, Dem Sprachlosen Sprache verleihen, Rostocker Langzeitstudie zu Gottesverständnis und Gottesbeziehung von Kindern, die in mehrheitlich
konfessionslosem Kontext aufwachsen. edition Paideia, Jena 2006.
• https://www.uni-rostock.de/szagun/

A liturgia szerepe a gyermekek,
fiatalok vallási szocializációjában
Drs Thoma László
A vallási szocializáció olyan összetett folyamat, amely bár az egész életen át tarthat, de
lényeges állomásai a fiatal felnőttkorig lezajlanak. Vizsgálata a folyamat összetettsége miatt
sokrétű, e dolgozatban is csak bizonyos szempontok vizsgálatára nyílik lehetőség.
A liturgia és a vallási szocializáció kapcsolatáról bevezető gondolatok után egy általam készített felmérés tapasztalatairól számolok be, majd a rítus és liturgia kérdésével
foglalkozom. Az elemivé tétel (ET) kérdésköre után végül a gyermek- és ifjúkort jellemző
fejlődés- és valláspszichológiai tények és következtetések következnek a liturgia és vallási
szocializáció kapcsolatában.
Érdemes Kálvin munkásságát szem előtt tartani istentisztelet és liturgia tekintetében.
„A liturgia szempontjából is óriási jelentősége van az Institutio-nak, hiszen ennek alapvető
tanítása és kiindulópontja, hogy Isten ismerete az Ő kijelentett dicsősége előtt való őszinte
hódolásban lehetséges.”1 Kálvin szerint az istentisztelet során az ember Isten dicsőségével
nem tehet mást, mint leborul előtte. Mindez Krisztus által lehetséges, ezért az igaz istentisztelet Krisztusra tekint. Emellett „Kálvinnál istentisztelet és az emberek közötti szolgá1 Pásztor János, Kálvin liturgiai jelentősége. In. Theologiai Szemle, 1986/2. 77.
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lat, liturgia és etikai magatartás, templomi és hétköznapi élet szorosan összetartoznak. Az
egész élet így Isten dicsőségének szolgálatában áll, ezért istentisztelet.”2
„Miért van szükségünk istentiszteletre Kálvin szerint? Azért, mert a gyarló ember
bűnös, ezért a Lélek tüzét élesztgetni kell a szívünkben. Az istentisztelet célja kettős: egyrészt Isten dicsőítése, másrészt a közösségformáló erőből való élés.”3 Ez az istentiszteleti
cél kétféle formában jelenik meg: magános és közösségi formában. Előbbi a személyes
kegyességet, utóbbi a közösségi (családi, gyülekezeti) istentisztelet jelenti.4
Az istentiszteleten való képek és szobrok használatának elvetése mellett a szimbólumok hasznosságáról tesz bizonyságot Kálvinnak ide vonatkozó vélekedése. „Nem méltó
az ő szentségéhez, hogy más képeket használjanak, mint azokat a szimbolikus képeket,
melyeket az Úr Igéjével megszentelt. Értem ezalatt a keresztséget és az úrvacsorát, a hozzájuk kapcsolódó szertartásokkal, melyek tekintetünket megragadják.”5 Kálvin szerint
egyébként azok a szertartások helyénvalóak, melyek Krisztushoz vezetik az embert.
Kálvin istentisztelettel kapcsolatos elgondolásait meghatározta az a szabadság, hogy
Lutherrel ellentétben ő nem volt pap a reformáció előtt, így nem voltak a misével,
annak kötöttségével kapcsolatos negatív beidegződései, félelmei; másrészt „ideálja ebben
a tekintetben a legteljesebb egyszerűség volt.”6 Istentiszteleti rendjét tekintve három
alappillért tartott fontosnak: az igehirdetést, a sákramentumokat és az imádságot.7 Az
imádság (akár bizonyos kötött imádságok is) hangsúlyosak voltak a liturgiában, erősítve
a gyülekezet aktív részvételét (pl. bűnvalló imádság). Ezeket az imádságokat a gyülekezet
is ismerte és hangosan mondta. E sorba tartozik még a zsoltárok alkalmazásának hangsúlyozása is. „A zsoltárok gyülekezeti éneklésének az egyház életébe való visszahozása
Kálvin nagy liturgiai érdeme.”8 Kálvin tanítása alapján került helyére az úrvacsorai imádságban az epiklézis, „a Szentlélek segítségül hívása a gyülekezetre és a jegyekre, együtt: a
szent cselekményre.”9
A gyermekek vallási szocializációjában fontos szerepet tölthet be az éneklés; amit
hallanak, és amit maguk is énekelnek. Kálvin szolgálata e tekintetben is példa lehet számunkra. „A genfi iskola órarendje szerint naponta 11-12 óra között volt az énekóra, ahol
a gyermekek megtanulták a zsoltárdallamokat, majd vasárnap bemutatták a dallamokat,
segítve a felnőttek zsoltártanulását, és az iskolai kórus vezette a gyülekezeti éneket.”10 Kálvinnak további istentisztelettel kapcsolatos megállapításaira, jó gyakorlatára most nem
térek ki, csupán azt kívántam felvillantani, hogy e téren is az ő munkája megszívlelendő
példa lehet számunkra.
2 U. o.
3 Dr. Fekete Károly, Kálvin és az istentisztelet. In. Kálvin időszerűsége. (szerk. Fazakas Sándor) Kálvin kiadó,
Budapest, 2009. 141.
4 U. o.
5 Pásztor János, i.m. 78.
6 Dr. Fekete Károly, i.m. 141.
7 U. o. 148.
8 Pásztor János: i.m. 78.
9 U. o. 79.
10 Dr. Fekete Károly: i.m. 159.
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Rítus és liturgia
A kisgyermeknek nagy szüksége van arra, hogy ismétlődő cselekvések vegyék körül. Napi
rutinja kell, hogy legyen, ami megbízható kereteket biztosít számára. Az ősbizalom kialakulása is ezen a kereten belül történik, melyhez először is egy biztos, gondoskodó személy
szükséges. Az ismétlődő cselekvés, a napi rutin később a gyermek gondolatvilágának rendezettségéhez, megfelelő fejlődéséhez is szükséges.
„A rítus olyan repetitív (ismétléses) viselkedési forma, amely által egy csoport ünnepli, fenntartja vagy megújítja azt a világot, amelyben él, megjeleníti azt a gondolkodásmódot, ahogyan az ember a világot fenyegető veszélyekkel bánik.”11 A rítusnak szent és
profán funkciója egyaránt lehet. A fejlődéspszichológiai vizsgálatok eredményeinek tükrében (amelyeket később részletesebben tárgyalok) megállapítható az a rítusigény, amely
az ember sajátja egész életen át. Ez a különböző életkorokban különbözőképpen ölthet
testet. Kisgyermekkorban a biztonságos kötődés kialakulásának feltétele az állandó anyai
jelenlét, melynek megbízhatósága a későbbiekre is nagy hatással lesz. Ennek is megvan az
a tulajdonsága, amely a későbbi hasonló jellegű cselekvéseknek is: a rendszeres ismétlődés.
A rítusigény révén kialakuló rítusok átmenetet kínálnak az egyes fejlődési szakaszokban;
az előzőt a következővel össze is köthetik. Az átmeneti rítus szerepe sokszor egy változás
vagy krízis esetén megjelenítő erejében, az érzelmek kifejezésében van.12
Tulajdonképpen különböző rítusokra szocializálódunk. A liturgia nem egyenlő a
rítussal, de a liturgiában benne van a rítus is. „A rítus és a liturgia valójában egy tőről
fakadó jelenségvilág, hiszen a liturgiában is rítus történik.”13 Így a szocializációs folyamatban a rítusok szerepét látva következtethetünk arra, hogy a liturgiának is fontos szerepe
lehet. Ha például már óvodáskortól a gyermeknek része van valamilyenfajta liturgiában,
azzal a rítusigény is betöltetik bizonyos formában. Így liturgiába nevelődhet a gyermek.
Ha a gyermekkorban a rítusigény betöltetik, akkor alakulhat ki a rítusbiztonság, és ezzel a
liturgiai igény is. „A liturgia elemeinek biztonsága része a gyülekezeti szocializációnak is,
hiszen megszilárduláshoz időre és tartós ismétlődésére van szükség.”14
Az életkor növekedésével a liturgiában való részvétel a cselekvés lehetőségét is fenntartja. „Azzal, hogy a liturgia minden istentiszteleten újra és újra felidézi, átélhetővé teszi
a Szentháromság Isten cselekvését, szeretetét és hatalmát, bevonja a gyülekezet tagját is
ebbe a cselekvési folyamatba. (…) Miközben a gyülekezet tagja részese a liturgiának, ez
arra ösztönzi, hogy egy sajátos valóságszinten élje át aktuális helyzetét”15

11 Bodó Sára, A gyász mint a keresztyén ember krízise, és a lelkigondozás lehetőségei. Dissertationes theologicae,
Debrecen, 2002. 168.
12 U.o. 169.
13 U.o. 168.
14 U.o. 172.
15 U.o. 171.
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Az elemivé tétel
A téma kapcsán az elemivé tétel (továbbiakban: ET) kérdését is vizsgálom. Ennek a vallási
szocializációs folyamatokban is fontos szerepe van, és a liturgiában is hasonló elemekkel kerülhet kapcsolatba az ember. Az elementarizálás valláspedagógiai probléma (mint
a hivatkozott írás említi), meglátásom szerint inkább lehetőség, feladat. A hittanórán, a
gyülekezeti hitoktatásban számolnunk kell az elementáris tényezőkkel. A liturgia, a rítus
része és alapja a hitbeli nevelésnek.
Az elemivé tétel fogalma pedagógiai hátterű, és nagy múltra tekinthet vissza. Comeniustól Pestalozzin át napjainkig sokan foglalkoztak jelentőségével. Legegyszerűbben a
tudományos ismeretek leegyszerűsítését jelenti. Az ET „…a didaktika elsőbbségének
kifejezése a szaktudományokkal szemben”16. A teológiai tartalmak szempontjából is új
megközelítést jelent, hiszen kiindulópontja nem a hit tárgya, hanem a tanuló szubjektuma, illetve történeti / társadalmi környezete.
A teológián belüli tájékozódási krízisről szóló helyzet, amit 1975-ben már Ebeling
mint problémakört említ, nem sokat javult napjainkra sem. „A teológia és a teológián
kívüli tapasztalatok, valamint a teológián kívüli ismeretek összefüggései beláthatatlanokká
váltak.”17 A teológiának ki kellene dolgozni a hit és az élet olyan felfogását, amely a saját
örökségre és a modern kor kihívásaira is tekintettel van, egzisztenciálisan is gyümölcsöző,
a mindennapokban tapasztalható és elérhető, valamint jelen és jövő tekintetében is helyes
látásmódot ad. Az ET ebben a helyzetben viszont semmiképpen sem jelenti a teológia
közérthető megfogalmazását, vagy popularizálását csupán. „Az ET azt a feladatot jelöli,
amely a jelenlegi bonyolult kérdés-, és konfliktus-szituációkban magába foglalja a teológia
közölhető tartalmainak továbbadását. Jelenti továbbá az érthető módon történő közlést,
valamint az ésszerű és bölcs közvetítést.”18
„A megértés az a fikció, miszerint utat találhatok a többiekhez nyelvi megértés által.
Ezzel szemben mindig csak önmagamhoz jutok el.”19 A megértés során sosem függetlenedhetünk saját tapasztalatainktól, sem a tudattalan tartalmaktól.
„Az elementáris tanításnak arra kell törekednie, hogy olyan tanulási folyamatokat
bontakoztasson ki, amelyek segítségével a fiatalok és a felnőttek egyaránt megtanulhatják,
hogyan lehet mindenfajta tájékozódás ideiglenes érvényét pozitívan értékelni, az újabb és
újabb (…) személyes döntéseket pedig szükségesként és vigasztalóként átélni.”20
„Az ET az Istennel kapcsolatos tárgyra való tekintettel olyan pedagógiai feladat,
amely a tényállások és személyek közötti feszültségekkel foglalkozik, miközben az észrevételekből, magyarázatokból és változásokból táplálkozik.”21

16 Klaus Wegenast, Az elemivé tétel (ET) mint teológiai és valláspedagógiai probléma. In: Vallásdidaktikai
szöveggyűjtemény. KGRE, Budapest, 2001. 85.
17 U. o. 85.
18 U. o. 86.
19 U. o. 87.
20 U. o. 87.
21 U. o. 88.
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Az eredményes oktatás kulcsa, hogy a személyt és a tárgyat egyaránt figyelembe kell
venni. A kijelentés és a tapasztalat összefüggéseit megfelelően kell egymáshoz rendelni,
hogy a tanítás alapértelme megvalósulhasson, „(…) hogy az ember, mint teremtmény
Isten teremtésének ismerje el magát, és megtudja, mit jelent hitben élni és az élet folyamán megmaradni a hitben.”22
Nipkow koncepciójában az eleminek három értelmi irányát mutatja be:
• az elemi struktúrákat,
• az elemi tapasztalatokat és
• az elemi kezdeteket.
1. Az elemi struktúrák a komplikált eredmények és módszerek komplexitásának csökkentése igényével lép fel. „A cél tehát az alapminták érzékeltetése, a lényeges és a
lényegtelen megkülönböztetése, a bibliai kijelentés-összefüggések elemivé téve történő bemutatása…”23 Az elemi struktúráknál jelentésstruktúrákról van szó (elemi
cselekmények, jelzés értékű cselekedetek, elemi önértelmezés), jelzés értékű cselekedetekről és elemi önértelmezésről.24 Elementáris nyelvi struktúrák (például a
dicsőítés és panasz a himnuszokban) léteznek meghatározott felépítéssel, stíluseszközökkel pl. metafora, hiperbola, irónia. Az Újszövetség kutatói hagyománystruktúrákról beszélnek, például az Úr szavai, beszédgyűjtemények, szenvedéstörténetek.
2. Az elemi tapasztalatok mindig konkrétak és személyesek, a tanulók saját elemi
élményeinek megszerzéséről szól, hiszen a valláspedagógus nem elemi teológiát
szeretne közvetíteni a tanulóknak. Ezen élmények a szóbeli közlés mellett az életben való megvalósulásról is szólnak. A bibliai hagyomány és a mai tanuló közötti
érintkezési pontot kell, hogy megtaláljuk. „A bibliai tartalmaknak úgy kell feltárulniuk a tanuló előtt, hogy ő is feltáruljon a bibliai tartalmak számára.”25 A tanár
munkája során figyelnie kell arra, hogy az elbeszélés és a tanár jelzései összhangban
legyenek egymással.
3. Az elemi kezdeteknél az ET fejlődés-lélektani részéről van szó, mindarról, amire a
többi rész felépül.

Fejlődéspszichológiai szempontok
Érdekes megközelítés a gyermekkorról Stanley Hall (1904) elmélete, miszerint a gyermekkorban az emberi faj korai fejlődési fokozatainak lehetünk tanúi. Ebben a folyamatban a serdülőkor ugrásszerű növekedést jelent.26 Rousseau magát a serdülőkort második születésként
definiálja. E korszakot leginkább a labilitás és a fokozott érzelmi konfliktusok jellemzik.27
22 U. o. 90.
23 U. o. 90.
24 U. o. 91.
25 U. o. 92.
26 Kulcsár Éva, A serdülőkori fejlődés pszichológiai jellemzői. ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Központ,
Budapest, 2005. 18.
27 U. o. 18.
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Sigmund Freud orális- (1,5 éves korig), anális- (1,5-3 éves kor), fallikus- (3-6 éves kor),
látenci-a (6-8 éves kor), illetve genitális (serdülőkor) szakaszokra osztja fel a gyermek- és
ifjúkort. A pszichoszexuális fejlődés elméletében nagyon fontos szerepet játszik. A gyermekkor korábbi fejlődési szakaszait a serdülő években újra átéli a fiatal. Freud szerint az ödipális
konfliktus az újra megjelenő problémák közül a legsúlyosabb. Ebben az életszakaszban az
elfojtás helyett az egyén az ödipális konfliktust úgy oldja meg, hogy családon kívüli személyre helyezi át érzelmeit a szülőkről. Freud többek között rámutat arra is, hogy ebben a
korszakban a személyiség harmóniája (az id, ego, szuper-ego között) is megbomlik a szexuális izgalom megjelenése miatt. E korszak nagy harca az elvesztett egyensúly visszaállítása.28
Anna Freud sokat foglalkozott ennek a fent említett egyensúlynak a visszanyerési
lehetőségeivel. Normális és patológiás megnyilvánulásokat vizsgált. Véleménye szerint az
én hármas egységének (id, ego, szuper-ego) mindenképpen ki kell alakulnia a serdülőkor
végére.29 A felmerülő ödipális konfliktusra Anna Freud szerint négyféle elhárítási módszer
születhet a serdülő részéről:
• az érzelmek visszavonása a családtagoktól, és más személyre való átvitel a családon
kívül.
• az érzelmek ellentétbe fordítása (lázadás a szülők, felnőttek ellen).
• az érzelmek saját magára való visszavonása (a környezettől való elhidegülés, ábrándozásba menekülés).
• a serdülőkori lelki folyamatoknak való ellenállás, mely során a kisgyermekkori érzelmi helyzetbe csúszik vissza.30
Erik H. Erikson S. Freud tanítványaként fejlesztette tovább mestere nézeteit. Alapvető
különbségként az embert egész életén keresztül fejlődőképesnek tartja. Ez a fejlődés a
krízisekkel, konfliktusokkal folytatott szüntelen harcból adódik.
Az óvodáskort (3-6 év) a „autonómia vagy szégyenérzet” krízise jellemzi, mely a gyermek önállóságának kibontakozásával jár. A 6-12 év közötti szakasz a kezdeményezőkészség
és bűntudat harcában zajlik. Az új készségek tanulásának és az inkompetencia érzésének
újra meg újra előtörésének időszaka ez. A serdülőkori (13-21 év) fejlődés legfontosabb
kérdése az identitás kialakulásának folyamata. „Az identitás egy komplex rendszer, amit
a serdülő önmagáról megfogalmaz azért, hogy összhangba hozza azt a sokféle vélekedést,
amiben hasonlít, illetve különbözik más emberektől.”31 A serdülőkorban a korábbi négy
fejlődési szakasz krízisei újra előkerülnek: a bizalom-, az autonómia megalapozása és a
kezdeményezés-, teljesítmény igénye.32 Ha a serdülő képes a fejlődési kríziseket megoldani, akkor jut túl ezen a fejlődési szakaszon.33 Legerősebben az ősbizalom kérdésének
tudatalatti motívumai törnek felszínre az ifjúkorban lévő ember vívódásaiban.34
28 U. o. 18-19.
29 Anna Freud, Az én és az elhárító mechanizmusok. Párbeszéd könyvek. Budapest, 1994. 134-135.
30 U. o. 116-125.
31 Kulcsár: I.m.: 21.
32 Erik. H. Erikson, Gyermekkor és társadalom. Osiris Kiadó. Budapest, 2002. 259.
33 Kulcsár: I.m.: 21.
34 Fodorné Nagy Sarolta, A katechézis kommunikációs problémái. Kálvin kiadó, Budapest, 1996. 48-49.
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Az identitás kialakulásának folyamata természetesen nem csak tudatos tényezőkből
áll. Tudatos oldala ennek a folyamatnak a személy döntése, főképp a csatlakozás különböző csoportokhoz, barátokhoz.35 Ugyanebben van azonban kevésbé tudatos tényező is: az
alkalmazkodás, formálódás az adott csoport által.
A fejlődés szempontjából e korszak veszélye az identitásvesztés, illetve az ún. diffúz énkép kialakulása, mely a korábbi korszakokból hozott nem, vagy nem megfelelően
megoldott normatív válságából adódhat.36 Emellett az egyén saját szexualitásának el nem
fogadása illetve a túlságosan erős környezeti hatás / befolyásolás is okozhatja.37
J. E. Marcia (1966) tovább vitte Erikson gondolatait, és az identitásképzéssel való
megküzdés négy típusát írja le:
• Elzárt identitás esetén már meghozott döntések (pl. érdeklődési kör, politika, vallás)
nyomán igyekeznek kitűzött céljaikat elérni.
• Korai zárás esetén a serdülő elkötelezettnek tűnik, de nem élte át valójában az identitás-krízist: valószínűleg csak átvette a felnőttektől az ún. identitásmintákat.
• A moratórium korszakában lévők épp az identitás-krízist élik át.
• A diffúz identitás pedig az elköteleződésre való képesség hiányát jelenti, melynek
során a különböző kipróbált szerep közül a serdülő nem tud egyet sem végül igazán
a sajátjának érezni.38
Az eriksoni fejlődés modelljében kulcsszerepe van a bizalomnak. Ez határozza meg a
gyermek / fiatal önmagához és a külvilághoz való viszonyát. Ez a biztonság érzése révén
alakulhat ki és erősödhet meg. A biztonságot a liturgia által nyújtott keretek biztosítják az
istentisztelet keretei között.
Az identitás fejlődése során a „Ki vagyok én?” kérdésre választ kereső ifjú az istentiszteleten, a liturgiában kaphat válaszokat, megfelelő impulzusokat; az istenismeret tekintetében, a Krisztusra mutató istentiszteleten és annak liturgiájában- és ennek kapcsán az
önismeretben is. Tudjuk, hogy e kettő egymástól elválaszthatatlan. Az érzések és az abból
fakadó tettek kifejezése a liturgiában mindenképpen jótékonyan hat a fiatalok fejlődésére,
és saját normatív válságaik megharcolására, küzdelmeikre.

A kognitív fejlődés
A gondolkodás fejlődésének egyik legkiemelkedőbb kutatója Piaget volt. Az ember kognitív funkcióinak lényegét az adaptációban látta. „Az adaptáció azt a képességet jelöli,
amellyel a beérkező érzékszervi stimulusokat valamilyen elv szerint rendezzük, majd önmagunkat saját környezetünkhöz igazítjuk.”39 Az adaptáció két folyamatból áll: asszimilációból és akkomodációból. Az asszimiláció más gondolatok, szokások, viselkedési formák
35 U. o. 50.
36 Erik H. Erikson, Gyermekkor és társadalom. Osiris Kiadó. Budapest, 2002. 258.
37 Fodorné Nagy Sarolta: I.m.: 50.
38 Kulcsár: i.m.: 22.
39 Perry G. Downs, Tanítás a lelki fejlődés érdekében. ACSI Keresztyén Alapítvány, Budapest, 1998.: 91.
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személyiségbe való integrálását jelenti. Az akkomodáció ellensúlyozza az asszimilációt:
azt szabályozza, hogyan viszonyuljunk a környezetünkhöz. E két elem között az igazi
egyensúlyt az equilibráció teremti meg. Ezt szabályozó erőnek is szokták nevezni, általában a gondolatok egyensúlyban tartása végett alkalmazott magyarázatokat, azok keresését,
finomítását értik alatta.40 Piaget szerint a kognitív fejlődés olyan jelenség, amelyet három
tényező stimulál leginkább: az érés, a tapasztalat és a szociális transzmisszió.41
A besorolás szerint a 2 éves kor előtti időszakot szenzomotoros szakasznak tartja; a 2
és 7 év közöttit művelet előttinek (fogalomképzés előtti szemléletes gondolkodás); 7 éves
kortól az ifjúkorig tart a konkrét műveleti időszak (a konkrét szemlélés mellett lehetségessé
válik gondolatok társítása is). Az ifjúkort Piaget besorolása szerint a kognitív fejlődésben
az ún. formális műveleti szakasz jellemzi. Ez azt jelenti, hogy az ifjú „(…) önállóan ismer
fel problémákat, eljut megoldási lehetőségekre vonatkozó hipotézisalkotásra, induktív és
deduktív következtetéseket szerkeszt és végez, elvi alapon bírál, bizonyít és cáfol.”42 Ez
tehát a szintézis ideje, mikor az addig megszerzett információk rendszerezése, értelmezése
befolyásolja az ifjú életének későbbi időszakát.
„A formális műveletek szakaszába való belépés a vallásos gondolkodást is befolyásolja. Megjelenhet a serdülőkori agnoszticizmus, amely azt jelzi, hogy a felekezethez tartozó fiatalok elgondolkoznak azon, hogy Isten tényleg létezik-e? Ezek a kérdések nem azt
jelentik, hogy válság lépett fel a fiatalok hitvilágában, hanem inkább azt a tényt mutatják,
hogy a fiatalok használni kezdik újonnan szerzett kognitív képességeiket a hitről való gondolkodásban. Hosszú távon a kérdezés sokkal jobb, mint a kérdések elhallgatása, hiszen a
kérdésfeltevés gondolkodást tükröz, gondolkodásra pedig szükség van a lelki érés során.”43
Ha a kognitív fejlődés szempontjából tekintünk a liturgia és a vallási szocializáció
kapcsolatára, láthatjuk, hogy gyermek- és ifjúkorban egyaránt jelentős szerepe lehet az
istentiszteleten való részvételnek. A művelet előtti szakasz szemléletes gondolkodása
lehetővé teszi a rácsodálkozást, a szemlélődés közben a tanulást is a gyermek számára; az
istentisztelet elemeinek megtanulását és a kérdezést is, hiszen ekkor a gyermek a szülővel vesz részt többnyire az istentiszteleten. A konkrét műveleti szakaszban az újdonság a
gondolattársítás képességének kialakulása, melyet úgyszintén segíthet a liturgiában való
részvétel, például az istentisztelet elemeinek egymáshoz való kapcsolatának felfedezése, a
liturgiai elemek szerepének megértése stb. A formális műveleti szakaszban a következtetések levonása és hipotézisalkotás fejlődése a liturgia és igehirdetés kapcsolatának felfedezését is eredményezheti, amellett, hogy egyfajta kritikai gondolkodás is megindulhat, mely
nyilván a változtatás igényével is lép fel.
J. W. Fowler a hit fejlődési fokozatait vizsgálva a 8-12-ig terjedő életéveket a mitikus-szószerinti hit időszakának tartja. Az istenkép antropomorf, a bibliai történeteket szó szerint érti
a gyermek. Morális reciprocitás jellemzi ezt a kort, Isten leginkább olyan, mint egy „bíró”,
aki a jókat jutalmazza, a rosszakat bünteti. A szintetizáló-konvencionális hit időszakának
40 U. o. 91.-92.
41 U. o. 92.
42 Kiss Tihamér László, A gyermek hitének és vallásos érzelmeinek kialakulása. In: Theológiai Szemle 1990/4. 242.
43 Downs: I.m.: 98.
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az ifjúkort tartja. „Ez tételeket, történeteket, élményeket, értékeket egymással összhangba
hozó”44 időszak. Ezek a kívülről jövő hatások, amiket elfogad az ifjú; sokkal inkább befogad,
mint reflektál. E hit értékei ezen a szinten még nem biztos, hogy sajátjai a személynek,
csak elismert, elfogadott külső értékek.45 Felnőtt, érett életvezetés, „hitben járás” akkor lesz
belőle, ha majd az ifjú ezeket az értékeket, formákat ki is meri próbálni, mer aszerint élni.
Fowler a hitet dinamikus jelenségként írja le, mely együtt fejlődik az ember személyiségével. Az eriksoni modellről vallja, hogy a különböző korszakok normatív válságai
könnyebben átvészelhetőek a hit segítségével. „(…) hinni annyit jelent, mint kapcsolatban lenni valakivel, akinek elkötelezzük magunkat, akit szeretünk, akiért kockáztatunk,
akiben reménykedünk. A hit kifejezi az ember életorientációját.”46
Fowler szerint a hit fejlődését az ifjúkorban leginkább a csoportbefolyás alakítja. Ebből
következően például egy hitbeli döntés hátterében vagy egy erőteljes „csoport-hatás” állhat, vagy akár a családi közösséggel, (nem keresztyén) értékekkel szembeni lázadás. Az
ilyen reaktív jellegű folyamatoknál, ha a csoport hatása gyengül, vagy a családdal szemben
ellenállás megváltozik, a vallási döntés is jelentőségét vesztheti.47
A hit fejlődési szakaszait nézve a vallási szocializáció olyan folyamat, amelyben át kell
menni bizonyos szakaszokon, és nem lehet természetellenesen meggyorsítani egy-egy természetese folyamatot. A mitikus-szószerinti hit szakaszában a gyermek lehetséges, hogy az
istentiszteletet, illetve magát a liturgiát is „mitikusan” értelmezi. Az Istennel való kapcsolat
minősített alkalmával az Isten által megszentelt alkalmon elhangzó / történő dolgok szó
szerint vétele hatalmas felelősséget ró az istentiszteleten szolgálóra, illetve a gyermekekkel
foglalkozó hitoktatóra. A gyermek-istentiszteleten is hasonlóan történhet a dolog, ha a
gyermek-istentiszteleten szolgáló kialakítja azon alkalmak liturgiáját, menetét, rendjét.
Maga a templom, mint hely a szentség helye, a „szent” mitikus értelmezésének tere is
lehet. Ez azonban a fejlődés tükrében normálisnak mondható. A konvencionális hit szakaszában biztonságot, hagyományokat, konvenciókat keres és alakít ki magának a fiatal.
Jó, ha ebben az időszakban pozitív hatással van rá az istentiszteleti közösség. Az időszakra
jellemző szintetizálás a fiatal kreativitásának tere lehet, mely során ót és újat; különböző
tapasztalatokat szintetizál. Emellett a gyülekezetben pozitív csoporthatás is érheti a fiatalt,
hiszen ebben az időszakban a csoport (kortárscsoport) hatása erősebb lehet, mint a szülőké
vagy az iskoláé. A gyülekezeti közösség, az ifjúsági csoport, illetve azok vezetői (lelkipásztor,
ifi vezető) példaértékű lehet a fiatalnak. A liturgia szempontjából pedig az, ahogy a példának tekintett lelkipásztor / vezető hozzááll a liturgiához, értékesnek és fontosnak tartja azt.
F. Oser besorolása szerint nem feltétlenül köthető életkorhoz az ember és istenkapcsolat. Mégis talán a „do at des” (adok, hogy adj) második szakasza áll közel a kisiskolás
kor fowleri besorolásához. A pubertáskor az ún. átmeneti- és elbizonytalanodási ateizmus.
Ennek a kiélése teszi lehetővé a későbbi hitbeli fejlődést.48 Oser és Gmünder foglalkozott
a vallási ítéletalkotás fokozataival is. Hat fokozatot állapítottak meg, amelyek közül az
44 Fodorné Nagy Sarolta: I.m.: 51.
45 U. o. 51.
46 U. o. 29.
47 Dr. Hézser Gábor, A konfirmáció. Elméleti és gyakorlati pasztorálpszichológiai szempontok. Kézirat. 32.
48 U. o. 32.
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ifjúkorban leginkább a második (individualizmus, céltudatosság és csere; legfőbb valóság rítusok általi befolyásolhatósága) fokozattal van dolgunk.49 E tekintetben az esetleges
elbizonytalanodáshoz is teret kell biztosítani a gyülekezeti közösségben – akár az olyan
alkalmak során, ahol megfogalmazhatja kétségeit a fiatal. Lehetséges az is, hogy egy időre
lazít ebben a korszakban a fiatal az egyházzal való kapcsolatát, ez azonban semmiképpen
nem tekintendő véglegesnek. Épp a liturgia bevésődő elemeinek, azoknak az alapvető
mondatoknak, tetteknek lesz majd jelentősége a „visszatalálásban”, ami az egyházhoz való
utolsó kötelékek egyike lehet az emlékezetben; pontosan a mélyebb rögzülés miatt.
Kohlberg a morális ítélőképességet vizsgálva hat lépcsőfokot állít fel. Ebből gyermek
és ifjúkorban általában az első négy lépcső követhető nyomon:
1. Az ember jót cselekszik, hogy elkerülje a büntetést.
2. A többiek jóléte annyiban érdekel, amennyiben az az én érdekeimet is szolgálja
3. Törekvés a vonatkozási személyek viselkedésre vonatkozó elvárásaival való
konformitásra.
4. Egy csoport morális rendje mértékadóként jelenik meg.50
E tekintetben érdemes megjegyezni, hogy a liturgia értékrendet hordoz, tartalmában és
formájában is Krisztusra vezérel, tanít, így etikai töltettel is rendelkezik.
Goldman szerint az ifjúkorban a vallásos gondolkodás átalakuláson megy keresztül. A
korábbival ellentétben nem veszik szó szerint értendőnek mindazt, amit tudnak, tanultak
a Bibliáról, Istenről.51
Érdekes továbbá, hogy Goldman szerint a későbbi dualisztikus világkép is az ifjúkorra
nyúlhat vissza. A tanulók észreveszik, hogy nem mindenki hisz Istenben, és hogy bizonyos természettudományos elképzelések szöges ellentétben állnak a korábbi szó szerint
vett tanításokkal a Bibliáról, Istenről, a világról. Emiatt kialakulhat a természetfeletti és
a természeti világ közötti kibékíthetetlen ellentét a gondolkodásukban.52 Ennek ellentételezése lehet, hogy a liturgiában valamilyen módon a természeti és természetfeletti világ
találkozásának lehetünk megtapasztalói, így kapcsolódási pontot jelenthet az abban való
részvétel a fent említett jellegű krízisek, harcok idején.

Felmérés
A liturgia és a vallási szocializáció kapcsolatának vizsgálata során felvetődött az ötlet, hogy
egy kisebb felmérés keretében vizsgáljam a kérdést saját környezetemben. 350 kérdőívet
töltöttek ki a Lévay József Református Gimnázium tanulói 2009 áprilisában. 13 és 18 év
közötti diákok válaszoltak a kérdéseimre név nélkül, mely a tanulók számára az őszinteség
49 Friedrich Schweitzer, Vallás és életút. Kálvin kiadó, Budapest, 1999. 112-113.
50 Wegenast: i.m. 96.
51 Ronald Goldman, Vorfelder des Glaubens. Kindergemesse religiöse Unterweisung. Neukirchener Verlag,
Neukirchen, 1972. 156-157.
52 U. o. 158.
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magasabb fokát teszi lehetővé. A lévays diákok 1/3-a vidéki, hagyományosabbnak mondható gyülekezeti háttérből érkezik. További 1/3-a városi, stabil gyülekezeti háttérrel rendelkezik, a fennmaradó 1/3-uknak pedig alkalomszerű a gyülekezeti kapcsolata.
1. Állandóság és változás tekintetében egy egyenesen helyezhették el magukat a fiatalok, amelynek két végpontja a két ellentétpár volt. A 13 és 14 éves korosztályban
a változást inkább előnyben részesítik, bár a 14 évesek között többen a középutat
választják. 15 és 16 éves fiúk között az állandóság igénye körülbelül megegyezik a
változást előnyben részesítőkkel. 17 és 18 évesek között viszont a fiúk újra a változást tartják fontosnak, míg a lányoknál megfigyelhető, hogy a középút meghatározóvá válik. Ezt lehet az érettség jelének is értelmezni, egyensúlyi állapotként.
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2. A rend / rendszerezettség fontosságára adott válaszok a „Nagyon fontos” és a
„Fontos, de olykor nélkülözhető” kategóriákba sorolhatók leginkább. Az életkor
növekedésével a „Nagyon fontos” válaszok száma csökken a „Fontos, de olykor
nélkülözhető” válaszoké pedig nő. A fiúk és lányok grafikonja arányaiban együtt
mozog, de a fiúknál kevés számban „mindegy” válaszokkal is találkozhatunk.
Összességében beszédes volt számomra, hogy a rend fontos része az ember életének
és bizonyára az élet legkülönbözőbb területein igényli az ember a rendezettséget,
az átlátható és jól működő rendszereket.
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3. A kérdőív 3. és 4. kérdését együtt értékeltem ki. A gyermek-istentiszteleten való
részvétel és annak liturgiájára vonatkozó kérdés összefüggései megerősítették
előzetes feltételezésemet. A válaszadó tanulók egy része az egyes korosztályokban
nem vett részt gyermek-istentiszteleteken. Ez az arány az adott korosztályban a
megkérdezettek 1/5-től a feléig terjedt. Azok között, akik részt vettek, a nagy
része emlékszik rá, hogy volt liturgiája a gyermek-istentiszteletnek. Ez azt jelenti, hogy valamiért fontos volt, hiszen aki emlékezett rá, le is írta, milyen volt
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a gyermek-istentisztelet menete. A fiatalok számára tehát fontos volt az a keret,
amely meghatározta az alkalmat. Szomorú viszont számomra, hogy több helyen
a gyermek-istentiszteletnek nevezett alkalomnak nem volt megszokott liturgiája,
sokszor a válaszok alapján tartalmában sem volt meghatározó.
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4. A 4. és 5. kérdésre adott válasz a gyermek-istentisztelet liturgiája és a felnőtt
istentisztelet liturgiájának fontosságára kérdez rá. Mindegyik korosztálynál
meghatározó két kategória: azoké, akik nem vettek részt gyermek-istentiszteleten, de fontosnak tartják a gyülekezeti istentisztelet liturgiáját; és azoké, akik részt
vettek a gyermek-istentiszteleten és a gyülekezeti istentisztelet liturgiáját is fontosnak tartják. Az utóbbin nem csodálkoztam, az előbbin annál inkább. Volt olyan
életkor, ahol az előbb említett kategória magasabb volt az utóbbinál (15 éves fiú,
17 éves fiú, 18 éves lány). Örömemre szolgált felismerni azt az igényt, mely azokban is megvan az istentisztelet liturgiája iránt, akiknek ilyen jellegű gyermekkori
benyomásaik nem voltak.
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5. Arra a kérdésre, hogy „Min változtatnál az istentisztelet menetében?” a válaszadók két harmada azt válaszolta, hogy semmin (egy részük hozzátette, hogy azért
mert minden így jó, ahogy van; ezt külön oszlopban jelöltem a diagramban). A
fiatalok döntő hányada tehát elfogadja a református istentisztelet liturgiáját úgy,
ahogy van. Akik változtatnának, azok az énekeken, a dinamizmuson változtatnának legszívesebben. Ez ahhoz a kérdéshez vezet, ami talán az egyik legérzékenyebb
pont egyházi közéletünkben: az istentiszteleti éneklés; a használatos énekek kritikai vizsgálata- és a lehetséges változtatás útjai felé.
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Összegzés
A fejlődés-lélektani ismereteket figyelembe véve a gyermekkortól kezdve nagyon fontos
szerepe van a szocializációs folyamatban az elemi struktúráknak. Ifjúkorban ezek „előhívása” lehet a vallásoktatás segítségére. A liturgia az elemi struktúrák kialakulásában, elmélyülésében játszhat szerepet. A kisiskolás korban a kezdeményezőkészség és az inkompetencia
érzése közötti küzdelemben hihetetlen jelentősége van a liturgiának, a bátorító, reményteli tartalommal megtöltött istentiszteleti rendnek. A serdülőkorban látszólag felbomlanak
a keretek, és a lázadás során minden megkérdőjeleződik – talán az istentisztelet, illetve
annak liturgiájának jelentősége is. Véleményem szerint ebben az időszakban még akkor is,
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ha el-eltávolodik a fiatal, visszatér ahhoz, amit korábban jónak ismert meg. A korábban
biztonságot jelentő; jó érzést kiváltó istentisztelettel kapcsolatos élmények nem vesznek
el. Azoknál pedig, akiknek nem volt részük ilyenben, pont ebben az időszakban jelenthet
ez biztonságot, viszonyítási pontot.
Az iskolai vallásoktatás mint a vallási szocializáció egyik fontos eleme, jó esetben
szintén a gyülekezetbe tagolást tekinti elsőrendű feladatának. Itt a liturgiával találkozik a
fiatal, így a kettő kapcsolata szintén világos. A legideálisabb tehát, ha minél kisebb kortól,
minél egységesebben érik a szocializációs hatások a felnövekvő gyermeket a gyülekezet és
a keresztyén oktatási intézmények felől is a rítusok és a liturgia tekintetében. Mindenképpen afelé kellene elmozdulnunk, hogy mind gyülekezeti, mind intézményi oldalon egységes impulzusokat kapjanak a fiatalok, hogy elkerülhessünk bármilyen kettős nevelést.
A szívem vágya és imádságaim témája, hogy református oktatási intézményeinkben lehessen érezhetően jelenlévő az igazságosság az irgalmassággal együtt; az elfogadás
a változásra való buzdítással együtt; a jóakarat és az egymásra való odafigyelés. Bárcsak
lennének a gyülekezeteink is egyre befogadóbb, szeretetteljes közösségek, ahol a gyermek
egészségesen növekedhet felnőtté!
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A tantervtől az óravázlatig:
a tervezés különböző színterei a hittanoktatásban
Drs. Szászi Andrea
A tervezés a hittanoktatásunk szerves része. Akár szeretjük, akár nem, hozzátartozik a
tanévünk elindításához, s a mindennapi munkánkhoz a katechetikai munka átgondolása, tervezése. Hittanoktatási kerettanterv, helyi tanterv, tanmenet, óravázlat, tantárgyi
program – olyan fogalmak, amelyek a pedagógusok és a katechéták többsége számára
is ismertek. A kiadott, központi kerettanterv alapján elkészítjük az egyházközség helyi
tantervét, egyházi iskolában a hittanoktatás tantárgyi programját. Év elején elkészülnek
a tanmenetek, s a konkrét órára való felkészülés során, saját igényeinknek megfelelően,
elkészítjük az óravázlatokat.
Ismert – de sokszor elrettentő kifejezések ezek, hiszen nem mindig egyértelmű, hogy
mi hová tartozik? A törvény megjelenése után több hittanoktató, lelkipásztor föltette például a következő kérdést: „A törvény beszél helyi tantervről és tantárgyi programról. Miben
különbözik a kettő? Mit is kell nekünk pontosan készítenünk?” Vagy: „Hogyan érdemes megtervezni és minek kell a helyi tantervben szerepelnie?” Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket
talán tőlünk is kérdeznek, vagy mi magunknak is fölteszünk.
Az alábbi gondolatsor ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy átgondoljuk azokat a
tervezési szinteket, melyekben mi magunk is munkálkodunk, s áttekintsük a rendelkezésünkre álló, vagy általunk elkészítendő anyagokat. Megközelítési szempontunk a hittanoktató lelkipásztor, vallástanár szemszöge, a legnagyobb és legtágabb tervezési szintektől
haladunk a mindennapok (azaz a tantervek) valósága felé.

Magyarországi Református Egyház tervezése:
a központi hittanoktatási tanterv (makroszint)
Ahogyan az általános pedagógiában, a hittanoktatásban is beszélhetünk a legmagasabb,
azaz makroszintről. Ehhez a központi tervezések, szabályozások tartoznak.
A MRE által kiadott központi szabályozó és irányadó tervezet a MRE hittanoktatási
tanterve. Az általános pedagógiai tantervi fogalmak közé nem könnyen besorolható, de
jellegénél fogva ez a tanterv leginkább az alaptantervek sajátosságait viseli magán.1 Ez a
központilag kiadott tanterv ugyanis nincs tekintettel a helyi sajátosságokra, különbözőségekre, viszont figyelembe veszi a MRE egészét. Ennek megfelelően, úgy tervez, hogy a hittanoktatásban részt vevő tanulói életkor teljes skáláját (6-19 év) feltérképezi és meghatározza az erre az időtartamra érvényes, mindenki által elsajátítandó tudást. Itt különbséget
1 Általában az alaptantervek, illetve az országos szintű szabályozás tantervei elsősorban abban különböznek
a MRE által kiadott tantervtől, hogy nem csak egy konkrét tantárgy tervezésére vonatkoznak. Mivel több
tantárgy is található bennük, így sokkal bővebbnek és átfogóbbnak tűnnek. Az egyházi oktatási intézmények a
többi tantárgy esetében ezeket az állami tanterveket (NAT) használják, de a hittanoktatásra lehetőségünk van
egy belső szabályozásra.
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tesz kötelezően átadandó, valamint kiegészítésként használható anyagok között is. Az egyes
évfolyamok központi tananyagának meghatározása mellett az általános célkitűzésekkel, a
hittanoktatás során átadandó alapelvekkel, célrendszerrel, valláspedagógiai irányadással
találkozhatunk. Ennek oka az, hogy a központi tanterv adja meg a hittanoktatás magvát,
amelyet használva, amelyre építve kibontakoztathatóak a helyi sajátosságok.
Az egységes oktatási tartalom meghatározásával a központi tanterv lehetőséget ad
az iskolán belüli átjárhatóságra. Mivel az iskolai hittanoktatás esetében a következő
évfolyamra való továbblépés feltétele hittanból is a kimeneti követelmények teljesítése, így ennek megfelelően a központi tanterv meghatározza a teljesítendő minimum
követelményeket.
Mivel a legmagasabb szintű tervezés az éves és a mindennapi munkához is alapként
kíván szolgálni, valamint az átadandó tananyag magvát tartalmazza (így ez alapján készülnek a tanítás anyagául szolgáló tankönyvek is), ezért ezek a központi tantervek minimum
5-10 éves időszakra készülnek, majd ezt követően fejlesztésre kerülnek. Ennek megfelelően a MRE 1999-ben kiadta a Református Hittanoktatás Tanterv című központi anyagát.
Jelenleg is ez a hatályos tanterv, mely talán 1-2 éven belül megújításra kerül.

Az intézményi / egyházközségi tervezés
A konkrét hittanórai munkához egyre közelebb kerülve, a központi hittanoktatási tanterv
vezérelvei alapján, de a helyi sajátosságok figyelembe vételével történik az intézményi,
illetve az egyházközségi tervezés. Fogalmak tekintetében más-más kifejezéseket használunk, mást értünk az iskolai és a gyülekezeti hittanoktatás alatt ezen esetekben, így a
felsorolás során is külön említem őket.
Az intézményi tervezés: Iskolai Pedagógiai Program, hittanoktatás tantárgyi
programja
Ez alatt a címszó alatt beszélhetünk az iskolai hittanoktatásban érintett oktatási intézményekről. Azaz, ide tartoznak a református és a más felekezetek (alapítvány) fenntartásában
lévő közoktatási intézmények. Mivel itt olyan iskolákról van szó, ahol a hittanoktatás a
kötelező óraszámban szerepel, ezért ez a tervezésben is másképp jelenik meg.
A közoktatási intézményeknek kötelező ún. Iskolai Pedagógiai Programot készíteni,
mely dokumentum legátfogóbban szabályozza az iskola életét. Ezt a programot maga az
iskola, illetve az oktatási intézmény nevelőtestülete dolgozza ki. A kész program az iskolafenntartó jóváhagyásával lesz érvényes. Az Iskolai Pedagógiai Program tartalmazza mindazokat a pedagógiai alapelveket, célrendszereket, tartalmi alapvetéseket, melyeket az adott
oktatási intézmény saját pedagógiai hitvallásának ismer el. Már itt, az alapelvek lefektetése
során lehetőség van a helyi sajátosságok figyelembe vételére, hiszen ez a gondolatsor az
iskola pedagógiai arculatát adja meg. Az iskolai élet rendje (házirend), a tehetséggondozás
és felzárkóztatás lehetősége és feladatai, s egyéb – az iskola sajátosságait magában foglaló
– területekkel is találkozhatunk.
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Az Iskolai Pedagógiai Program másik része „helyi tanterv” néven is ismert. Ebben
megtalálhatjuk minden évfolyam esetében a tanítandó tantárgyakat, a szükséges és kötelező óraszámokat, a követelményeket és a tanulók értékelését. Mindezek mellett találjuk az
ún. „tantárgyi programokat”. Mivel több tantárgyat tanítanak az oktatási intézményben,
így minden tantárgynak az adott időszakra (nem egy évre, hanem általában egy hosszabb
időszakaszra előre) átgondolt, kidolgozott tervezésével találkozhatunk itt. Ha például egy
8 osztályos általános iskola programját nézzük, akkor az adott tantárgyi program nemcsak
egy év anyagát öleli fel, hanem az adott tantárgy vonatkozásában 1-8 évfolyamra tartalmazza a tárgy anyagát, módszereit, eszközkészletét stb. Ennek megfelelően – a hittanoktatásra levetítve ezt –, a református és a más felekezetűek által fenntartott közoktatási intézményekben a hittanoktatási tantárgyi programok az adott iskolai oktatás egész időszakára
vonatkozó átfogó lebontást tartalmaznak. Bár a központi tantervhez hasonlónak tűnik,
mégis lehetőség van a helyi sajátosságok figyelembe vételére. Így például az egyháztörténeti anyagnál az adott iskolához kötődő (vagy egyházközség esetén a gyülekezethez kötődő) híres személy életének és példájának ismertetésére, speciális modulok elhelyezésére a
hittanoktatás tantárgyi programjában. Ezek azonban még mindig egy hosszabb időszakra
(általában 5 évre) készülnek, így iránymutató jellegűek elsősorban.
Ha tehát az iskolai szervezés szintjét nézzük, itt – bár szükséges, hogy az alapelvek
között is említésre kerüljön –, de a hittanoktatással részletesebben az Iskolai Pedagógiai
Program részét képző hittanoktatási tantárgyi program foglalkozik.
Egyházközségi tervezés
Az MRE hittanoktatásának másik típusa a gyülekezeti hittanoktatás. Itt természetesen
Iskolai Pedagógiai Programmal nem találkozhatunk, sőt maga a pedagógia nem is igazán
ismeri a gyülekezeti hittanoktatás fogalmát. Mivel csak egyetlen tantárgyat oktatnak a
gyülekezetben, így erre készül el a speciális helyi tanterv.
Az egyházközségi tervezésnek rendkívül fontos szerepe van. A lelkipásztor, hittanoktatók és a presbitérium néhány évre (általában 5-10) előre végiggondolják és leírják
hogyan és milyen módon képzelik el a hittanoktatást. Az óvodától kezdve az ifjúsági
csoportig összegzik a rendelkezésükre álló lehetőségeket, majd ezekre egy irányelvet
dolgoznak ki, melyben minden egyes hittanórának, katechetikai alkalomnak megvan a
maga helye és jelentősége. Ehhez természetesen nem kell minden gyülekezetnek egyenegyenként megszenvednie a tantervkészítés nehézségeit, hiszen a központilag kiadott
tanterv a rendelkezésére áll. Ezt kell, a saját lehetőségeiknek, igényeiknek megfelelően
formálni.
A gyülekezeti hittanoktatásban ezt a tervezést hittanoktatási helyi tantervként tartjuk
számon. Mi mindent foglalhat magában ez a helyi tanterv? Elsőként azokat az alapelveket (teológiai és valláspedagógiai), amelyek alapján a gyülekezet a hittanoktatását tervezi
és végzi. Majd a gyülekezet területén lévő közoktatási intézményekre vetítve megadja a
hittanoktatás irányát, s a lehetőségére álló idő- és eszközkereteken belül megtervezi az
évfolyamok tananyagát. Itt már valóban nagy lehetőségek vannak a gyülekezeti helyi
sajátosságainak a figyelembe vételére. Ennek megfelelően szerepelhet a helyi tantervben
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például, ha a gyülekezeti gyakorlatban összevont csoportok vannak, vagy a konfirmációs
oktatás hogyan és milyen módon illeszkedik a gyülekezet katechetikai stratégiai tervébe. A
hittanoktatási helyi tantervet az illetékes egyházmegye felé kell beküldeni, és az összegzett,
mindent átfogó anyagot az egyházmegyei katechetikai szakértő véleményezi és ad róla
támogató szakvéleményt.

Az egyéni tervezés lehetőségei, azaz a hittanoktatást
végző személy által tervezett dokumentumok
A pedagógiai tervezés, így a hittanoktatás tervezésének legkisebb szintje is, a konkrét oktatók által végzett tervezés. Ennek dokumentumai ugyanolyan néven és jelleggel szerepelnek
mind az iskolai, mind a gyülekezeti hittanoktatásban. Három típusát különböztetjük meg:
• tanmenet,
• tematikus terv,
• óravázlat/óraterv.
A tanmenet mindig egy konkrét évfolyamra és egy konkrét tanévre készül. Itt már a
központi tanterv alapján elkészült, Iskolai Pedagógiai Programot – vagy a helyi tantervet
– figyelembe vevő tervezésről van szó, amelyben a hittanoktató előre megtervezi az előtte
álló tanévet. Ebben az esetben lehetősége van arra, hogy a csoportra szabja az átadandó
tananyagokat. Ennek megfelelően, a helyi tantervhez képest is lehetősége van módosításra, természetesen az alapelveknek és lehetőségeknek megfelelően. A kötelezően átadandó
anyagok mellett aktualitásokat hozhat be, esetleg módosíthatja, alakíthatja a szabadon
választható anyagot. Az elkészült anyagokat az egyházi oktatási intézmény esetében az
igazgató (más fenntartású intézmény esetén az illetékes református egyházi jogi személy)
nézi át és fogadja el, tehát elkészítése minden év elején kötelező.
A tematikus terv nem tartozik a kötelezően készítendő anyagok közé. Ez már a tanmenethez képest is kisebb egységet foglal magában. Általában egy-egy évfolyam anyagából,
egy témakör részletesebb kidolgozását foglalja magába. Még mindig nem teljesen részletes,
de tartalmazza a célokat, az átadandó tananyagot, összefüggéseket, a témakör kifejtésének,
elmélyítésének folyamatát. A hittanoktató ezt önmagának készíti, a minél hatékonyabb és
minél átfogóbb tanítás érdekében.
A legkonkrétabb, és a hittanoktatást végzők által legjobban ismert tervezési dokumentum az óraterv / óravázlat. Ebben már egy évfolyam, egy tanév, egy konkrét órájához
tartozó részletes tervvel találkozhatunk. A jelenleg használatos tanári segédkönyvek is ilyen
jellegű vázlatokat tárnak a használók elé. Az óraterv részletessége természetesen egyénileg
változó, hiszen mindenki saját magának, saját igényei szerint készítheti el azt.
Ha a hittanoktatás tervezését akarjuk összegezni és egy ábrában összefoglalni, akkor
az az alábbi módon történhet:
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Egyéni tervezés lehetőségei
A központi és a középszintű tervezést figyelembe véve kerül sor a hittanoktatás konkrét megvalósítására, megszervezésére.
Egy tanulócsoport, egy tanévre előre tervezett anyagában (a tanmenetben), a hittanoktatást végző személy a saját tanulócsoportjának megfelelően formálja, alakítja az átadandó tananyagot. Ezeket a tanmeneteket
általában a tanév elején a református oktatási intézmények esetén az
igazgató, gyülekezeti hittanoktatás esetében pedig az illetékes egyházi
jogi személynek szükséges elfogadnia.
A tanmenet anyagának szűkítése, de a bővebb tervezésre és sajátosságok
figyelembe vételére ad teret a tematikus terv. Itt egy témakör részletesebb
tervezésére van lehetőség.
A legkisebb tervezési egység az óraterv/óravázlat, mely egy tanulócsoport,
egy tanévének, egy témakörhöz tartozó, egyetlen óráját tervezi meg.
Középfokú tervezés
Intézményi tervezés

Egyházközségi tervezés

Hittanoktatásra konkrétan az Iskolai
Pedagógiai Program részét képző
Hittanoktatási Tantárgyi Program
vonatkozik. Elkészítője a tantestület, és elfogadója a MRE 2007. II.
törvénye értelmében a Református
Pedagógiai Intézet.
Ebben a munkában már megjelenik az iskola helyi sajátosságainak
(környezet, gondolkodásmód stb.)
a figyelembe vétele, de még mindig
egy hosszabb időszakra előre tervez.

Hittanoktatási Helyi Tanterv készül,
mely több évre előre tartalmazza a gyülekezet katechetikai stratégiai tervét.
A központi tanterv felhasználásával az
egyházközség lelkipásztora, hittanoktatói, presbitériuma feltérképezik a helyi
sajátosságokat és elkészítik a korcsoportokra vonatkozó, évre szóló katechetikai
munkatervet.
Az elkészült anyagot az illetékes egyházmegye katechetikai előadója véleményezi és hagyja jóvá.

Központi tervezési szint: az MRE által kiadott Hittanoktatási tanterv
Tartalmazza:
• az alapelveket,
• a valláspedagógiai irányokat,
• az elsajátítandó tananyagot az egész oktatási struktúrára,
• a kimeneti követelményeket.
A táblázatot áttekintve látható, hogy a hittanoktatás tervezése valóban a mindennapi munkánk szerves része, melyben a legkisebb szintig haladva egyre nagyobb lehetőség nyílik az
iskola / gyülekezet egyéni katechetikai sajátosságainak, valamint a tanulók egyediségének
figyelembe vételére. Így tekintve a tervezés nem haszontalan és fölösleges elfoglaltságot
jelent, hanem segítséget és lehetőséget a tanítvánnyá tétel munkájában.
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Gondolatok az Ige olvasása és tanítása tükrében
Dr. Kun Mária
Érted-é amit olvasol?
Érted-é amit olvasol? Kérdezhetjük Fileppel együtt, aki az etióp kincstárnok mellé szegődve hallotta, hogy az Ézsaiás prófétát olvassa. A következőkben nem Filipről, és nem is az
etióp kincstartóról vagy Ézsaiás próféta könyvéről szeretnék szólni, mégis Filep kérdését
hozom előtérbe, akiről tudjuk, hogy az Úr küldte el a járatlan útra, ahol az etióp főember
utazott haza, hogy legyen segítségére, aki eközben Ézsaiás próféta tekercséből olvasott. Ő
ezzel szólította meg, „érted-é amit olvasol”, s megkezdődött a beszélgetés, a bizonyságtétel
és segítségnyújtás. Óhatatlanul feltesszük, és fel is kell tegyük ezt a kérdést magunknak
is, akik olvassuk és tolmácsoljuk, kicsiknek és nagyoknak Isten üzenetét. Nemcsak azokat
kell tehát megkérdeznünk, akik olvassák a Szentírást, vagy akiknél szeretnénk elérni, hogy
olvassák azt. Kicsiktől és nagyoktól épp úgy meg kell kérdeznünk, mint önmagunktól.
Néha talán egy-egy mondattal jó lenne kibővíteni, és ezt a bővített mondatot nagyon
komolyan venni. Jól érted-é, amit olvasol? Mit teszel meg azért, hogy jól értsd, és az üzenetet jól add tovább? Mindazoknak, akik a gyermekek hitbeli nevelésével foglalkoznak,
akik a bibliai történteket tovább mondják, szükséges jól, szöveghűen tovább adni azt,
hogy mindenki megértse, és ne félre értse a Biblia üzenetét. Mindenekelőtt azonban jól
kell értenünk. Oda kell hallgatni, és oda kell figyelni a másikra, legyen az a másik ember,
barát vagy ismeretlen. Még hangsúlyosabb ez akkor, amikor az Isten szaváról van szó.
Ha jól odafigyelünk a szövegre, és nem hamarkodjuk el az olvasást – akkor sem, ha úgy
gondoljuk, a történetet jól ismerjük –, akkor sok mindenre fény derül, és nem fogjuk
sem félreérteni, amit olvasunk, sem téves információt továbbadni a szövegről. A figyelmes olvasáson túl azonban nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy segítségül hívjuk
mindazt, amit tanultunk. Amikor valami nem egyértelmű, érdemes időt szánni arra, hogy
utána nézzünk annak, ami kérdéses, és ne ragaszkodjunk görcsösen ahhoz, ami szívünknek kedves, félve attól, hogy meg kell változtatnunk esetleg addigi elgondolásunkat.
Hogyan mondjuk el a gyermekek számára a Biblia üzenetét, milyen történetekre
helyezzük a hangsúlyt, s melyeket hagyjuk ki? Ha a különböző tanterveket összehasonlítjuk, láthatjuk többen, többféleképpen próbálták megoldani ezt a nehéz feladatot. Nekünk,
keresztyéneknek nehezebb feladatunk van – mondják sokan –, mint az Ószövetség emberének volt, hiszen nem csak a Tóra, Mózes öt könyvének megismertetése a feladatunk,
hanem az egész üdvtörténet megtanítása. Az is igaz, hogy a Tóra olvasásakor nemcsak az
általunk is ismert szöveget (Mózes öt könyvét) olvasták csupán, hanem életkorok szerint
történt a különböző traktátusokkal való bővítés.
Ismert Juda ben Tema (Tannaiem – II. század) oktatási programja1, amelyből kitűnik, hogy évszázadokon keresztül ez az irányvonal érvényesült, az orthodox iskolákban
ma is hat.
1 J. Druk: Opvoeding vanuit de joodse traditie, in Theologie op de groei? Protestantse Stichting, Voorburg 1984 25.
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A Tóra oktatása 5 éves korban kezdődik, 10 évesen a Misna következik, ez a héber
sanáh igéből származik, melynek jelentése: ismétel. A Misna rabbinikus Tóra-magyarázat,
amely nemcsak az írott törvényt, hanem azok magyarázatát is magába foglalja, amely
szájhagyomány útján terjedt, és amelyet Kr. e. 219-ben zártak le.
Ezután a Micwót a vallási parancsolatok és kötelességek összessége következik,
amelyet 13 évesen nemcsak ismerni kellett, hanem természetesen megtartani is. 15 éves
korban következik a Talmud olvasása. Aki többet szeretne tudni arról, mit foglal magába a Talmud, ha csak a Keresztyén Bibliai lexikont2 lapozza fel, akkor is nagyon sok
információ birtokába juthat. A Talmudnak enciklopédia jellege van, magába foglalja a
Misnát és a Gemárát. A Misnáról néhány szóval már szóltunk. A Gemara kiegészítést,
tökéletesítést jelent, a Misna bővebb kifejtése. Kétféle ismert: a jeruzsálemi Talmud, amely
a IV. században készült, és a babiloni Talmud, amely Kr. u az V-VI században zárult le. A
Talmud neve a héber lámad (tanul, tanít, oktat, okul igéből származik, s jelenti, mind a
tanulmányozást, mind a tanulmányozás anyagát. Megtalálható benne, hogy a kezdetektől
fogva hogyan értelmezték, hogyan magyarázták, és hogyan igyekeztek alkalmazni a Tórát
az élet minden területére. Mindezekből látható, hogy a tananyag igen széles, és nemcsak
tantételeket, hanem etikai kérdéseket is magába foglal.
Akik tehát úgy gondolják, nekünk nehezebb választani a tananyagból, azok men�nyiségre nem hivatkozhatnak, hisz a fent említettekből kiderül, tanulnivaló akad bőven,
mindkét vallás diákjai számára.
A szövegértelmezésből azonban kétségtelenül adódhatnak nehézségek. Mi új olvasók
vagyunk, akik szeretnénk megtalálni a kapcsolatot, az eredeti összefüggéseket. Azonban
nem szabad elfeledkeznünk arról, mennyire más helyzetben vagyunk. Ezért a történeteket
is gyakran másként értjük.
Rendkívül fontos az is, hogyan olvassuk a szöveget: mennyire maradunk nyitottak, s
engedjük, hogy a szöveg hasson ránk, és ne saját elgondolásunk igazolását keressük benne.
Nagy kérdés, hogy az olvasó szabadon értelmezheti-e, mi a szöveg jelentése, vagy be kell
tartania a szabályokat, amit a textus kiszab rá? Megengedhetem-e magamnak, hogy egy
bibliai részletnél szabadon asszociáljak? Úgy gondolom, rendkívül fontos az a hozzáállásom, hogy meg akarom érteni, mit jelentenek a szavak, és nem csak a saját véleményemet és elgondolásomat akarom alátámasztani velük. Ha igazán nyitottan olvassuk, akkor
előbb utóbb észrevehetjük, miként szól hozzánk, megérthetjük a jelentését, és ez előbbre
visz minden tekintetben.
Mindenekelőtt fontos a szöveg figyelmes olvasása. „A szöveg iránt tanúsított érdeklődés kéz a kézben jár az emberek és dolgok iránti érdeklődéssel. Az olvasás művészete és az
élet művészete összefügg: kölcsönös hatás van a kettő között (…) valódi olvasás »érdeknélküliséget«, és figyelmet feltételez. Másként a szöveg soha nem hatol be az olvasó individuális világába, annak intencióját keresve és ezt szórakoztatva”3 – hivatkozik Renkersre4
Braekers.
2 Keresztyén Bibliai Lexikon II. Kálvin Kiadó, Budapest, 1995. 568.
3 Marcel Braekers, Begrijpt u wat u leest? De veelzinnigheid van bijbelverhalen. Kok Kampen1991 43.
4 Renckens, H., De bijbel meemaken. Omgangsvormen en proeteksten. Kok, Kampen, 1988 67.
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Mielőtt rátérnénk egy konkrét történet értelmezésére és a különböző magyarázatokra,
vizsgáljuk meg az előbb említett életkorban fontosnak tartott tananyagot. Nézzük, hogyan
állunk mi az öt, tíz, tizenhárom és tizenöt éves diákok elé állított követelményekkel.
1. A középső csoport, vagyis az öt évesekkel való foglalkozás központi gondolata az
Úr Jézus tette. Jézus Krisztus 18 csodálatos tettén keresztül ismerkedhetnek meg a
Megváltónkkal.5
2. A 10 évesek, vagyis a negyedik osztályosok anyaga: „Izrael első három királyának
történeteit, majd a királyság hanyatlását veszi sorra a tanterv, és a fogság korát
mutatja be. Ezzel együtt a prófétaság és a papi tiszt jelentőségét. Mindezt úgy,
hogy Krisztus »hármas tiszte« domborodjék ki. Ide tartoznak még az Isten országáról szóló példázatok.”6
A fő téma tehát Jézus élete. Az ehhez csatlakozó alkalmazó, elmélyítő részben
is egyetlen nagy téma van: a református istentisztelet. „Így kerülnek tárgyalásra
az istentisztelet különböző elemei és a különböző istentiszteleti formák. Mindez abban a reményben történik, hogy gyermekeink nem csupán megértik,
hanem meg is szeretik az istentiszteleti közösségben végbemenő eseményeket és
cselekedeteket”7
Egy másik tanterv arra fekteti a hangsúlyt, hogy ebben a korban a tanuló „összefüggéseiben értse meg ünnepeink lényegét (advent, Karácsony, Nagypéntek,
Húsvét, Pünkösd). Az ószövetségi történetekből értse meg Istennek az ember szabadítására vonatkozó akaratát, az újszövetségi történetekből ismerje meg Jézust, a
szabadítót.”8
Ezekből arra is következtethetünk, amit a gyakorlatból is tudunk, hogy nevelésünk
kérdésénél arra is oda kell figyelnünk, amit otthon, a családban a szülők elmulasztottak. Lépten-nyomon azt tapasztaljuk, hogy a hittanórákon kell megtanítani a
gyermekeket imádkozni, vagy éppen az ünnepek jelentőségére, az istentiszteleten
való részvétel fontosságára.
A zsidóknál nem olyan nagy a válaszfal hitbeli kérdésekben a gyermek és a felnőtt
között. Mindennek megvan a maga ideje és rendje. Attól a ponttól kezdve, hogy
átlépi a peuter határát, attól kezdve, hogy kezd beszélni, részt vesz a ceremóniákon. Amikor már képes megtartani a gyertyát ott van a szombat bezárásánál9 és
sorolhatnánk.
3. Visszatérve a tanmenetekre azt láthatjuk, hogy az egyikben a 13 évesek, vagyis a
hetedik osztályosok anyaga egyháztörténeti szemelvényeket tartalmaz, ami nem
összefüggő egyháztörténet akar lenni, „hanem azokra hívja fel a figyelmet, akik a

5 A református óvodai nevelés keretprogramja. A református keresztyén hittantanítás óvodai programja. Református
Pedagógiai Intézet, Budapest, 1998. 80.
6 Református hittanoktatási tanterv 1-6. évfolyam. Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 1998. 8.
7 Vladár Gábor, Tegyetek tanítványokká tanterv és tanári útmutató a 7-11 éves gyermekek református
hittankönyveihez. Zsinati Iroda Sajtóosztálya Bp.1991. 30.
8 A Romániai Református Egyház hitvallásos nevelési és oktatási tanterve. Stúdium Kiadó, Kolozsvár 1999. 21.
9 J. Druk, Opvoeding vanuit de joodse traditie. In: Theologie op de groei? Voorburg 1984. 27.
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Szentháromság Isten kezében eszközök voltak az egyház és a világ formálásában.
Ezáltal a tanulók küldetéstudatát lehet felébreszteni és erősíteni.”10
Egy másik tantervben az egyház megalakulása, terjedése, hitvallásaink kérdésköre
kerül előtérbe.11
4. A 9. osztályosok (15 éves kor) tanterve az Ószövetség módszeres összefüggő ismertetését tűzi ki célul12, míg máshol az a cél, hogy „még alaposabban értse meg
a hitbeli elkötelezettség lényegét, az ebből származó feladatokat és tudjon egyre
jobban eleget tenni ezeknek.”13
5. A tantervek szerint az etikai kérdések többnyire a tizenkettedik osztályban, vagyis
18 éves korban válik egész éves tananyaggá. „Az érettségi előtt álló ifjakat szembesíti a nagykorú keresztyén hit gyakorlásának fontosságával. Rendszerezve mutatja
be a keresztyén hit néhány főbb vonásait és ebből következően korunk különösen
is égető erkölcsi kérdését tárgyalja a Tízparancsolat és a Hegyi Beszéd alapján.”14
A másik megfogalmazás szerint szükséges, hogy a tanuló „tisztázza saját személye
és környezete etikai-gyakorlati értékét és helyzetét. Isten igéjének tükrében legyen
képes a helyes önértékelésre.”15

Jákob házassága
Az alábbiakban egy példán keresztül szeretném szemléltetni, mi minden történik egy-egy
bibliai történettel, ha nem vagyunk elég körültekintők, vagy ha túl óvatosak vagyunk,
vagy szeretnénk minél színesebben, megjegyezhetőbben elmondani azt.
Nézzük Jákob történetének azt a részletét, amikor megtetszik neki Rákhel, és feleségül
szeretné venni:” És monda Lábán Jákóbnak: Avagy ingyen szolgálj-é engem azért, hogy
atyámfia vagy? Mondd meg nékem, mi legyen a béred? Vala pedig Lábánnak két leánya: a
nagyobbiknak neve Lea, a kisebbiknek neve Rákhel. Leának pedig gyenge szemei valának,
de Rákhel szép termetű és szép tekintetű vala. Megszereti vala azért Jákób Rákhelt, és monda: Szolgállak téged hét esztendeig Rákhelért, a te kisebbik leányodért. És monda Lábán:
Jobb néked adnom őt, hogysem másnak adjam őt, maradj én nálam. Szolgála tehát Jákób
Rákhelért hét esztendeig, s csak néhány napnak tetszék az neki, annyira szereti vala őt. És
monda Jákób Lábánnak: Add meg nékem az én feleségemet: mert az én időm kitelt, hadd
menjek be hozzá. És begyűjté Lábán annak a helynek minden népét, és szerze lakodalmat.
Estve pedig vevé az ő leányát Leát, és bevivé hozzá, a ki beméne ő hozzá. És Lábán az ő
szolgálóját Zilpát, szolgálóul adá az ő leányának Leának. És reggelre kelve: Ímé ez Lea!
Monda azért Lábánnak: Mit cselekedtél én velem? Avagy nem Rákhelért szolgáltalak-é
én tégedet? Miért csaltál meg engem? Lábán pedig monda: Nem szokás nálunk, hogy
a kisebbiket oda adják a nagyobbik előtt. Töltsd ki ennek hetét, azután amazt is néked
10 Református hittanoktatási tanterv 2 7-12. évfolyam. Református Pedagógiai Intézet, 1999. 8.
11 A Romániai Református Egyház hitvallásos nevelési és oktatási tanterve. Stúdium Kiadó, Kolozsvár, 1999. 40.
12 Református hittanoktatási tanterv 2 7-12. évfolyam. Református Pedagógiai Intézet, 1999. 8.
13 A Romániai Református Egyház hitvallásos nevelési és oktatási tanterve. Stúdium Kiadó, Kolozsvár, 1999. 40.
14 Református hittanoktatási tanterv 2 7-12. évfolyam. Református Pedagógiai Intézet, 1999. 9.
15 A Romániai Református Egyház hitvallásos nevelési és oktatási tanterve. Stúdium Kiadó, Kolozsvár, 1999. 74.
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adjuk a szolgálatért, melylyel majd szolgálsz nálam még más hét esztendeig. Jákób tehát
aképen cselekedék, kitölté azt a hetet; ez pedig néki adá Rákhelt, az ő leányát feleségűl. És
adá Lábán az ő leányának Rákhelnek, az ő szolgálóját Bilhát, hogy néki szolgálója legyen.
És beméne Rákhelhez is, és inkább szereté Rákhelt, hogysem Leát és szolgála ő nála még
más hét esztendeig.” (1Móz 29:15-30)
Jákob Lábánnál szolgál, de nem pénzbeli fizetséget kér és kap, hanem a Rákhel kezét kéri,
akit megszeretett. Ezek után természetesen azt várjuk, hogy hét év után megkapja őt. A
történet azonban fordulatot vesz, és most nem Jákob csap be mást, hanem őt csapják
be, Leát kapja feleségül. Hogyan tovább? Azok számára, akik a történetet figyelmesen
olvassák magától értetődő lehet, hogy természetesen a 7 év és 7 nap után Jákob megkapta
Rákhelt is. De nem mindenki számára az.
Nagy kérdés, melyiket olvassuk előbb, az előttünk levő bibliai szöveget, vagy például
ezt: „Lábán a szolgálatába fogadta. A juhok pásztora lett. Hét esztendeig szolgált a megegyezés szerint – így szolgálta meg Lábán lányának, Ráhelnek a kezét.
A lakodalom másnapján reggel, amikor a menyasszony levetett fátylát. Jákob döbbenten vette észre, hogy nem Ráhel lett a felesége, hanem nővérét, Leát adta neki feleségül
Lábán. Keményen kérdezte apósától:
– Mit tettél velem? Miért csaptál be?
– Tudod Jákob, nálunk nem szokás, hogy a kisebbik lányt adjuk először férjhez. Szolgálj nálam még hét esztendőt, és akkor megkaphatod majd őt is!
Így is történt: végig szolgálta a második hét évet is, most már Ráhelért. Utána még
hat esztendeig maradt Jákob Lábán szolgálatában. Akkor már fizetést is kapott, szépen
meggazdagodott. Sorban születtek gyermekei is: tizenkét fiú és egy leány”16
Nagyon tetszetős, színes történet a fentebbi, de mindenképpen korrekcióra szorul.
Mindenki örömmel hallgatja, hiszen boldog véget ér. Nekünk azonban nem a gyermekbibliából kell készülnünk, s nem azt kell mindenekelőtt használni, mondván, az gyermeknyelven íródott, abban figyelnek az ő világukra is. Különösképpen figyelnünk kell arra,
ha észrevesszük, hogy kibővítették vagy lerövidítették a gondolatsorokat a tetszetősség
vagy a könnyebben érthetőség kedvéért, és ezen szempontok miatt talán lemondtak a
szöveghűségről. Továbbá ott a kérdés, mit értsünk ez alatt, „most már Rákhelért”, az előző
hét évet is érette szolgálta. Abban viszont igaza van, hogy azután még hat esztendeig
szolgált Lábánnál. Hiszen ha figyelmesen olvassuk tovább a történetet, akkor a 31. rész
38. verséből kitűnik, hogy Jákob 20 esztendőt szolgált ott. A 30. rész 25. verséből lehet
következtetni, hogy a 14 év röviddel József születése után letelt. Ekkor kéri Jákob feleségeit (33,43), az asszonyok és gyermekek még Lábán tulajdonában voltak, hisz most telt
le a szolgálat éve, amivel kifizette feleségeiért az árat. Jákob pedig maga vall arról, hogy
„azután még 6 évig juhaidért szolgáltalak.”(1Móz 31,41) De nem mindegy, hogy az évek
megemlítésénél hová tesszük a hangsúlyt.
Amikor ilyen és hasonló történeteket olvasunk arról sem szabad megfeledkezni, hogy
esetleg ez utóbbit ismeri a gyermek, hiszen egyre több bibliai témájú könyv kapható a
16 Bibliai történetek gyerekeknek. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya Bp, 1987 24-25.l.
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könyvesboltokban, s megkaphatta ajándékba merő jóindulatból, mi pedig egy „másfajta”
történettel állunk elő, s nem úgy mondjuk, ahogy ő olvasta. Állítólag ugyanazt mondjuk,
mégis más, mint amit olvasott, hallott. Ezeket a nehézségeket pedig át kell hidalnunk.
Amikor tanítjuk a történeteket, vigyáznunk kell arra, hogy amit mondunk, az később ne
szoruljon korrekcióra.
A következő idézetekből kitűnik, akár egyedül fogja a későbbiekben olvasni a
Szentírást, akár másoktól hallja, szüksége lesz a kiegészítésekre. Az általam idézett gyermekbibliákban azt is láthatjuk, hogy egyik elbeszélő sem fektet nagy hangsúlyt sem a
nászhét kérdésére, sem arra hogy annak letelte után Jákob feleségül veheti Rákhelt is,
sem a szöveghűségre. „Nagyszerű ötletem van: ha még egyszer hét évig szolgálsz engem,
Ráékhelt is feleségül veheted. Megértetted? Jákob nem tehetett másként. Azt mondta:
Megértettem.”17
Nézzünk most a kisgyermekek számára írt Képes Bibliát. Itt a következő áll. „Jákob
most távol van otthonától, egy másik országban. Rákhel édesapja juhait legelteti. Beszélgetés közben Jákob rájön, hogy a lány rokonuk. A lány meghívja őt apja házába. Édesapja
örül, hogy láthatja Jákobot. Megengedi, hogy Jákob feleségül vegye Rákhelt. Jákob abban
az országban marad Rakhellel együtt. Sokáig nem megy haza édesapjához.”18
Addig rendben van, hogy a kisgyermeknek nem akar beszélni a csalásról, és a többnejűség kérdéséről, csak arról nem szabad megfeledkezni, hogy miközben leegyszerűsítjük
a történeteket úgy, hogy a kisgyermek is megérthesse, eközben ő rögzíteni fogja a hallottakat: Jákob feleségül vesz egy kedves lányt. Amikor aztán szembesül a történettel, hogy
nem egyet, hanem kettőt, ráadásul előtte még be is csapták, akkor nehezen tud szabadulni
attól a gondolattól, hogy akkor melyik információ is a helyes, vajon nem csapták-e be őt
is, mint Jákobot?
Ha tehát figyelmesen olvassuk a 27-28 és 30. verset akkor a házasságkötésre vonatkozóan a következőt látjuk az eredeti szövegben: „Mallé seba zót löká gam-et-zót baabodá aser
taabod immádí ód seba-sáním aharót. wenittöná kó wajjaasz Jaakóv kén wajömallé söbua
zót wajitten-ló et-Ráhél bittó ló löissá. wajjeehab gam-et-Ráhél milléá wajjaabod immó sebá
sáním aharót.”
A 27. verssel kapcsolatban a kommentárok megegyeznek abban, hogy itt a lakodalmi
hét napról ([Mallé seba zót] Töltsd ki ennek hetét) van szó, és majd azután, miután megkaptad, szolgálsz még hét esztendőt. Azaz töltsd ki ennek nász hetét, azaz ne utasítsd vissza
a Leával való házasságot. Westermann19 szerint Lábán némi nagyvonalúságot mutathat,
amikor Jákob számára egy új munkaszerződést nyújt, és ebben Rákhel mint második
feleség szerepel. Ezzel az ajánlatával az erkölcsöt és a szokást is támogatja, tedd teljessé az
ünnepi hetet (vagy ezt az ünnepi hetet, azaz Leáét). Ez a település ünnepe, amelynek megtagadása nemcsak Lábánnak, hanem Jákobnak is súlyos kárt okozhatna. Jákobtól apósa
Rákhelért további hét szolgálati évet kér.

17 Karel Eykman-Bert Bouman, Die Bibel erzählt. Freiburg, 1983. 49.
18 Kenneth N.Taylor, Képes Biblia kisgyermekek részére. Evangélium Kiadó, é.n.
19 C. Westermann, Genesis I/2. Neukirchener Verlag, 2. Auflage, 1981/89. 570.
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A 30. vers tanúsága szerint így is történt: [wajjaabod immó sebá sáním aharót.].
Bement Rákhelhez és szolgált még hét esztendőt.
Mint az előbb említettem, Izraelben a lakodalom eltartott akár egy hétig is, Jákobnak
ki kell tölteni a lakodalmi hetet. Nemcsak itt olvashatunk a hét napig tartó lakodalomról.
Gondoljunk Sámson találós meséjére (Bir 14,14), amelyet a filiszteusoknak a lakodalom
hét napja alatt kellett volna megfejteniük.
Itt lehetőségünk nyílik arra is, hogy a lakodalmi szokásokról néhány dolgot megemlítsünk. A házasság akkor is, ott is ünnepséggel kezdődött. A vőlegény és a menyasszony
díszes öltözéke sem kerülheti el a figyelmünket: „mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét,
mint menyasszonyra ki fölrakja ékszereit.” (Ézs 61,10). Vagy amikor a Zsoltáros a királyi
menyegzőről ír, az öltözetről és bevonulásról ezt mondja: „Hímzett ruhában vezetik a
királyhoz, szűzek, barátnői követik” (Zsolt 45,15)
A hittankönyvben háttér információként a következő szöveg található: „Az esküvő =
a házasságkötés Izraelben éppúgy, mint Mezopotámiában, tisztán polgári szertartás volt,
és semmiféle vallási cselekedettel nincs szentesítve. Bár Malakiás a feleségét „szövetséges
feleségnek” nevezi (Mal 2,24), és az itt szereplő börit szót gyakran használják vallásos
szövetség jelölésére, mégis ebben az esetben csupán házassági szerződésről van szó.
A házasságkötés ünnepséggel volt egybekötve. Az ünnepség legfontosabb része a lány
bevonulása volt férje házába. A vőlegényt a barátai kísérték a menyasszony házához. A
menyasszonyt szép ruhákba öltöztették és értékes ékszereket viselt. Az esküvőig el volt
fátyolozva, és csak az esküvő során vehette le a fátylát. Így fátyolozta el magát Rebeka is,
és ezért tudta Lábán Jákob első házasságánál kicserélni Leát Rákhellel. (1Móz 29,23). A
menyasszonyt barátnői kísérték a vőlegényhez. Ezt követően került sor az ünnepi étkezésre (1Móz 29,22). Általában az esküvői lakomát a vőlegény házánál tartották, a történetünkben különleges oka volt annak, hogy az esküvői lakomát a leány szüleinél tartották.
Az ünnep általában hét napig tartott, de két hétre is kinyúlhatott. Abban az időben több
felesége is lehetett egy férfinak.”20
A gyermekek mindig örömmel hallják, amikor a történet más nép szokásaival is megismertet. Arra azonban mindig törekednünk kell, hogy valós információkat közvetítsünk,
és azt mondjuk el, ami valóban érdekes a történetünkben. Kétségtelenül lehet Rebeka
elfátyolozásáról beszélni, amikor megtudta, hogy a férfi, akihez közelednek, Izsák, és
ekkor elfátyolozta magát, de akkor fontos utalni arra, mire is gondolunk, nehogy véletlenül valaki azt gondolja, hogy eltévesztettük a nevet.
Ebben az esetben egyértelmű, hogy a lakodalom a menyasszony házánál történik, hisz
a vőlegény szülei távol vannak. Sámsonnál ugyanezt figyelhetjük meg: „Azután lement
az apja ahhoz a nőhöz. Sámson nagy lakodalmat tartott ott, az ifjak szokása szerint.”(Bír
14,10) A királyi menyegző meghívója a vőlegény atyai házához szólt (Mt 22,2).
Nem véletlenül szolgál hét évig Jákob Rákhelért. Szolgálatával a pásztorkodással váltja
ki azt az összeget, amit jegyajándékként a menyasszonyért fizetnie kellett volna a családnak. A mohar az a pénz, amit a szerelmesnek fizetni kellett az apának a lányért. Háromszor
fordul elő a Bibliában (Gen 34,12; Ex 22,16, 1Sám 18,25). Az összeg különböző lehet,
20 Turbucz Erzsébet, Hittan 2. Református Pedagógiai Intézet Budapest, 1999. 66.
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melyet az apa határoz meg aszerint, hogy milyen a társadalmi pozíciója a családnak. Az
1Sám 18,23-ban 50 sékel ezüst; a Deut 22,29 és az Ex 21,32 szerint 30 sékel egy asszony
értéke, de a lányé, aki nincs húszéves csak 10 sékel (Lev 27,4-5).21
Természetesen Jákob nem ingyen kapja meg Rákhelt, sőt kétszer 7 évet szolgál érte.
Az első hét év letelte után nem azt kapja meg, akiért megdolgozott, akit megszeretett,
hanem nővérét. Lábán a lakodalmi hét letelte után odaadja Lea után Rákhelt is Jákobnak,
azzal a feltétellel, hogy még hét évig kell neki szolgálnia. A mohar megfizetése ugyanis
kiváltható volt munka által is.
Bár az asszonyért fizetni kellett, a jövőbeli férj ezáltal jogot nyert az asszonyra, akire
mégsem csak árúként lehet tekinteni: az asszonyért fizetett összeg nem puszta megvásárlást
jelentett, hanem egyfajta adományt, az asszony családja számára. De Vaux22 valószínűnek
tartja, hogy ezt a pénzt a lány megörökölte, ha elhunyt a férje, talán ez segít megérteni,
miért háborodik fel Rákhel és Lea, hogy apjuk a pénzüket elköltötte (1Móz 31,15).
Amint láttuk, az is háttér információként szolgálhat, hogy a menyasszonynak ára
volt, akiért fizetni kellett. Jákob nem pénzben fizette ki, hanem hét évig kellett szolgálnia
érte. Még ma is szokás keleten, hogy aki nem tud pénzt vagy barmokat adni, munkáját
ajánlja fel.
A 30. verssel kapcsolatban a Midras megjegyzi, hogy Jákob a második hét évben
épp oly lelkiismeretesen szolgált, mint az előzőben: „Jákob bement Rákhelhez is és jobban szerette, mint Leát.” R. Jehúda bar Simon szerint: „Általában egy munkás gazdájával
együtt két vagy három órát dolgozik valójában, a végén [ha már a gazda nincs ott] felületes
a munkájában. Itt azonban az utolsó évek éppen olyan teljességben és lelkiismeretben
teltek, mint az elsők.” R. Johannan így magyarázta: „[Hós12,13] a próféta ezt akarja
mondani: Hasonlítotok atyátokhoz, Jákobhoz, hiszen őneki házassága előtt szolgálnia
kellett, és utána is. Miután megházasodott ismét szolgálnia kellett, hasonlóképpen ti [is]:
szolgálnotok kell a Megváltó megszületése előtt és szolgálnotok kell neki [azután is], hogy
már megszületett.”23
Jákob tehát jobban szerette Rákhelt, azt akiért 7 évig szolgált, majd újabb 7 évre vállalta a szolgálatot. Az első 7 év úgy telt, mintha repülne (20. vers) a második hét év pedig
úgy kezdődött, hogy jobban szerette őt. Ez jelenti az elbeszélés végét, és arra is rámutat,
hogy a Jákob és Rákhel közti szerelem Lábán beavatkozásának hatására nem semmisült
meg, hanem tartós maradt. Ezzel azonban megkezdődik a konfliktus (1Móz 37,3), és
nevezetesen egy elkerülhetetlen konfliktus.24 Ezzel foglalkozik a következő rész (1Móz
29,31 – 30,24) a továbbiakban mi azonban már nem térünk ki erre.
Természetesen órán nem szükséges minden háttér információt tovább adnunk, de jó,
ha a katekéta tisztában van ezekkel a dolgokkal. Nézzük meg újra a történet az új fordításban: „Akkor Lábán ezt mondta Jákóbnak: Ha rokonom vagy is, nem kell ingyen szolgálnod nekem. Mondd meg nekem, mi legyen a béred? Volt pedig Lábánnak két leánya: a
21 R. de Vaux, Hoe het oude Israel leefde. De instellingen van het Oude Testament. Rourmond, 1973. 59.
22 U. o. 61.
23 Gen. r. LXX, az 1Móz 29,30-hoz.
24 C. Westermann, i.m. 570.
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nagyobbiknak a neve Lea, a kisebbiknek a neve Ráhel. Lea gyenge szemű volt, Ráhel pedig
szép termetű és szép arcú volt. Ezért Ráhelt szerette meg Jákób, és ezt mondta: Szolgálok
neked hét esztendeig a kisebbik leányodért, Ráhelért. Lábán azt felelte: Jobb, ha hozzád
adom, mintha más emberhez adnám. Maradj nálam! Így szolgált Jákób Ráhelért hét esztendeig, de ez csak néhány napnak tűnt neki, annyira szerette őt. Utána Jákób ezt mondta
Lábánnak: Add hozzám a feleségemet, mert letelt az időm. Hadd menjek be hozzá! Lábán
össze is gyűjtötte annak a helynek valamennyi lakóját, és lakodalmat rendezett. De amikor este lett, fogta a leányát, Leát, és őt vitte be hozzá. Jákób be is ment hozzá. Lábán a
szolgálóját, Zilpát, leányának, Leának adta szolgálóul. Jákób csak reggel látta, hogy Lea
van vele. Akkor ezt mondta Lábánnak: Mit tettél velem? Hát nem Ráhelért szolgáltam
nálad? Miért csaptál be engem? Lábán így felelt: Nem szokás nálunk, hogy a kisebbiket az
elsőszülött előtt adják férjhez. Töltsd el ezt a lakodalmi hetet, aztán neked adjuk amazt is
a szolgálatodért, ha másik hét esztendeig szolgálsz nálam. Jákób úgy is tett, eltöltötte azt
a hetet. Azután Lábán hozzáadta Ráhelt, a leányát, feleségül. Lábán a szolgálóját, Bilhát,
leányának, Ráhelnek adta szolgálóul. Jákób bement Ráhelhoz is, és Ráhelt jobban szerette,
mint Leát. Így szolgált Lábánnál még másik hét esztendeig.” (1Móz 29.15-30)
A Károli fordításhoz hasonlóan egyértelmű, hogy a nászhét kivárása után feleségül
kapta Rahelt is. Innen válik érthetővé az asszonyok közötti patvarkodás, a gyermekszületések körüli probléma is.
Tehát semmiképpen nem helyénvaló, ha azt írjuk, hogy 14 év szolgálat után kapta
meg Rakhelt: „Jákob Háránban édesanyja testvérénél, Lábánnál élt. Hét évig szolgált Lábán
szép fiatal lányáért, Rákhelért. Mégis az idősebbik lányt, Leát kapta feleségül. Újabb hét évig
szolgált Rákhelért, aztán feleségül vehette. Gyermekeik születtek, gazdag ember lett.”25 Az
viszont kétségtelen, hogy 14 évig szolgált érte. Az is, hogy a szolgálati idő fel sem tűnt neki
annyira szerette és oly boldogan szolgált érte.
Azt is jó figyelembe venni, miket olvasunk el, s mik adnak útmutatást a számunkra készülésünk során. Míg a Szentírás világosan leírja, mi és hogyan történt, addig a
magyarázatok egy része könnyen elengedi a fantáziáját, s modern, átírt feldolgozását,
parafrázisát adja a történetnek. Amit olvasunk, mindig a Szentírás mérlegére kell tennünk, hogy az legyen a számunkra mérvadó, s ne például a következő történetet használjuk munkánk során: Jákob „miután megérkezett Háránba, feleségül kérte magának
Lábán kisebbik lányát, Ráchelt, akiért hét évig kellett szolgálnia. A hét év elteltével Lábán
becsapta Jákobot és Ráchel helyett Leát, idősebb és csúnyább lányát csempészte Jákob
sátrába a nászéjszakán. Így Jákobnak újabb hét évig kellett szolgálnia Ráchelért és további
hat évig a hozományért. Ekkor azonban csellel olyan vagyonhoz jutott, hogy egyszeriben
meggazdagodott.”26
Így a bibliai történetből egy mese kerekedik, ami ugyan érdekes és felkelti a tanulók
figyelmét, és könnyen meg tudják jegyezni a történetet, mert szép is színes is, és minden

25 Vladár Gábor, Utaid, Uram, mutasd meg! Református hittankönyv 8-9 éves gyermekeknek. Kálvin Kiadó,
Budapest, 1993.
26 Gecse Gusztáv, Bibliai történetek. Kossuth Kiadó, Budapest, 1981. 97.
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jó, ha a vége jó, csak éppen nem hű a bibliai szöveghez. Erre pedig mindig nagyon oda
kell figyelni.
Ez érvényes abban az esetben is, amikor a közkedvelt kérdés-felelettel dolgozunk. A
kérdéseinket is jó mindig pontosan megfogalmazni, mert lehet, hogy nekünk magától
értetődő, amit kérdezünk, de a gyermeknek már nem, vagy annak sem, aki a mi segédanyagunkat használja. Nézzünk erre is egy példát.
Jó kérdés, hogy „hány évi munkát ajánl fel Jákob azért, hogy a számára legkedvesebb
lányt feleségül vehesse?”27 Erre könnyedén megadja a választ, aki figyel: 7 évet ajánl fel. A
következő kérdés így hangzik. Hány évet dolgozik, míg végül álma beteljesül?28 Helyesebb
lenne a kérdést így fogalmazni: Hány évet kellett ténylegesen dolgoznia Rákhelért? Akkor
helyesen 14 évet tudnak megnevezni a diákok, mert összesen 14 évet szolgált érette. De ha
úgy válaszol, hogy álmai beteljesedéséig 14 évet szolgál, akkor nem helyes választ ad, mert
hét év és hét nap után valóra vált az álma, hisz a nászhét után megkapja Rákhelt is feleségül, s azután ledolgozza az újabb hét évet. Tehát nem egyértelmű válasz a 7 vagy a 14.
Az újabb hét évnél azonban már nem olvassuk, hogy úgy telik, mintha repülne, hisz
következtek a féltékenységek, mikor melyik feleség szül gyermeket stb. Nagyon fontos
tehát, hogy pontosan adjuk tovább a biblia üzenetét, vagyis értsük meg pontosan, mi áll a
szövegben. Legyen az hittanóra, ahol erről a kérdésről beszélünk, vagy áhítatos könyv, amit
ifjaink olvasnak: „Jákob tehát elmegy Háránba, nagybátyja házához, s meglátja Ráhelt a
kútnál. Egy pillanat alatt egymásba szeretnek, s mindketten tudják, hogy ez végleges. Szerelmük olyan tartós, hogy kibír 7 évet csak várakozásban! S amikor Lábán, az édesapa egy
csellel a nászra a nagyobbik lányát, Leát vezeti be (lefátyolozva vitték a 7 napos ünnepség
után este), újabb várakozás következik. Egy hét múlva megtarthatják ugyan az új esküvőt,
de ismét szolgálnia kell Jákobnak ingyen 7 esztendőt.”29
A szöveg ilyen átgondolása után is megmarad a történet ereje, különösképpen, ha a
szeretet mélységére gondolunk. A várakozás feszültségére és tisztaságára, amikor úgy érzi
Jákob, hogy a hét év csak úgy elröpült. A szeretete olyan mély volt, hogy újabb hét év szolgálatot tudott vállalni a szeretett lányért, akit valóban jobban szeretett Leánál. „Ebből a
bűbájos keleti idillből, Jákob patriárcha házasságának történetéből, azt az egyetlen romolhatatlan vonást ragadom ki: Jákob szerelme abból állt, hogy elszolgálta Rákhelt. Először
hét esztendeig, azután megint hét esztendeig szolgált érte,”30
Beláthatjuk, hogy a történet figyelmes elolvasásával nem lettünk szegényebbek, csak
szöveghűbbek. Fontos, hogy mindig tudjuk kérdezni magunktól és másoktól is, érted-é,
amit olvasol, s addig álljunk ott a másik mellett, amíg segítségére lehetünk abban, hogy ő
is értse, amit olvas, s azután tudjunk tovább menni az úton, mint Filep.31

27 Turbucz Erzsébet, Hittan 2. Feladatgyűjtemény. Református Pedagógiai Intézet, 1999. 25.
28 U. o.
29 Fodorné Abloczy Margit – Bölcsföldi András, Maradjanak szívedben. Ifjúsági áhítatos könyv. KEPE
Kiskunfélegyháza 2001. 238.
30 Ravasz László, Elszolgáljuk egymást (1Móz 29,20). In. Isten Rostájában II 99.
31 A tanulmány folytatása: Kun Mária, Érted-é, amit tanítasz? In. Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia
Reformata Transylvanica, 2007/1-2. 131-142.
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Drámapedagógia a hittanórán
A dramatikus hittan iskolai hitoktatásba illeszthetősége
Cs. Szabó Sándor
Bevezetés
A dramatikus hittan a drámapedagógia és a hitoktatás közös metszetében helyezkedik
el, előbbiből az eszköztárat, a gondolkodásmódot, a pedagógiai szemléletet, utóbbiból a
célokat, a tartalmakat, a lelki többletet beépítve. Sokszor nincs is nevén nevezve a dolog, a
hitoktatásban (ahogy a gyülekezeti munka egyéb, főként az ifjúsággal foglalkozó ágaiban)
számos olyan játék, gyakorlat, feldolgozási mód forog közkézen, ami a drámapedagógia
területéhez tartozik, tehát bizonyos szempontból egy élő gyakorlatról beszélünk. Számos
hittankönyv is javasol ilyen jellegű feladatokat az adott leckékhez.
A kezdeti lépések tehát már régen megtörténtek, dolgozatomban így azt a kérdést
járnám körül röviden, hogy rendszerré fejlesztve, tudatosan (és minél többet) használva
beilleszthető-e a dramatikus hittan abba a keretbe, amit az iskolákban végzett gyülekezeti
hitoktatás igényel, megkövetel. Drámapedagógusként és vallástanárként a válaszom természetesen csakis igen lehet, de ugyanakkor néhány olyan területről is szót ejtek majd,
amik problematikusak lehetnek.
Terjedelmi korlátok miatt csak vázlatosan a következő nézőpontokkal foglalkoznánk:
a dramatikus hittan biblikusságával, a tantervbe illeszthetőséggel és az iskolai keretekkel,
illetve a két legfontosabb oldallal, a diákokkal és a hitoktatóval, zárásként pedig egy módszertanilag kevésbé értelmezhető, de a hitoktatásban annál fontosabb tényezővel.

A dramatikus hittan biblikussága
Reformátusként mindent az Ige mérlegére kell helyeznünk, legyen az akár módszertan,
akár lelki tartalom. Mivel a drámapedagógia a reformpedagógiák közé tartozik, így akár
gyanús is lehet, ráadásul a tradicionális módszerekre sokszor átsugárzódik az általuk közvetített üzenet szentsége. Egy új, meglehetősen különböző módszer könnyen értelmezhető
akár támadásként is. Ezért fontos beszélni arról, hogy a dramatikus hittan által is használt
módszereknek milyen bibliai alapjai vannak.
Értő szemmel nézve (a drámapedagógia eszköztárát ismerve) rengeteg bibliai történetben, tanításban ráismerhetünk a dramatikus módszerekre, nem csak a korabeli „hitoktatásban” (a gyermekek, következő nemzedékek tanításában), hanem az Isten-ember
kapcsolatokban is. Úgy tűnik, Isten előszeretettel alkalmaz dramatikus módszereket az
üzenetei átadásában, legyenek ezek a módszerek egyszerű illusztrációk, szimbólumok
(járom, mag, érckígyó), analógiák (Péter a vízen jár, élő víz analógiája a samáriai asszonynak, testi vakság a lelki vakságban szenvedő Saul / Pálnak), de akár ún. komplex drámát
is találhatunk a Bibliában, amiben Illés kap tanítást a Hóreb hegyén. Nem meglepő,
hogy a zsidó hagyományátadás is beépítette a módszertanába mindezeket, a legismertebb
és legtisztább példája ennek a Szúkkót, a sátrak ünnepe, ahol a tanítás mellé rengeteg
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élményt és érzelmet is kap különféle szerepeken keresztül mind a tanító, mind a tanított.
A foglalkozás „óravázlatát” pedig a Szentírásban találjuk, a hatékonyságát pedig jelzi az a
tény, hogy egy több ezer éves, máig élő hagyományról van szó. A dramatikus hittan tehát
nem csak a szó átvitt, hanem szó szerinti értelmében is biblikus: maga a Biblia is gazdag
tárháza ennek a tanítási módszernek.
Problémát jelenthet azonban a dramatikus módszer által átadott történetek, tartalmak nyitottsága. Egy lelkész kritikaként ezt úgy fogalmazta meg egyszer, hogy „elmegy a
történet”, vagyis a feldolgozás közben könnyen lehet, hogy olyan (anakronisztikus, akár
humoros vagy groteszk) elemek jelennek meg, amik első ránézésre idegennek, szennyező
anyagnak tűnnek a tisztán továbbadni kívánt tanításban. Mi az, hogy Pál apostol SMS-t
ír? Mi az, hogy Dávid és Bethsabé történetét egy bulvár-stílusú tudósítássá fogalmazzuk
át? Miért jelenik meg úgy Sámson, mintha valami akcióhős lenne? Mi garantálja, hogy
a végén a diák pont azt fogja megérteni az egészből, amit mi akarunk, hogy megértsen –
amit meg kell érteni?
Ez a probléma azonban nem igazán probléma, feltéve, hogy dramatikus hittanról van
szó, és nem olyan drámás foglakozásról, ami épp egy bibliai történetet használ kiindulópontnak. (Vannak „világi” drámapedagógusok is, akik szeretnek ilyesmit feldolgozni,
nyilván másmilyen fókusszal.) A dramatikus hittan nem a forma hanem a tartalom szentségére koncentrál, és feladata elvégzése érdekében örömmel lesz „mindeneknek mindenné”.
Amikor a történet „elmegy”, azt azért teszi, hogy még közelebb kerüljön ahhoz, akinek a
történetet be kell fogadnia, meg kell értenie – meg kellene élnie. Ezt a közelebb kerülést
szolgálhatja az anakronizmus (amire szép példákat látunk a művészettörténetben is), de
a humor vagy a groteszk túlzás is bizonyos esetekben. A hitoktató a maga hitbeli látását,
személyes megélését és lexikai háttérismereteit használja arra, hogy meg tudja ítélni, mi az,
ami a közelebb kerülést szolgálja, és mi az, ami már eltávolítana. Ezért nem lesz minden
bibliai vagy egyéb egyházhoz, hithez kapcsolódó drámafoglalkozás automatikusan dramatikus hittan. A különbség valami olyasmi, mint az, ami egy Jézusról szóló előadás és egy
igehirdetés között van.

A dramatikus hittan és a tanterv
Mivel elsősorban egy módszertani dologról van szó, ezért a tantervbe való illeszthetőségével különösebb gondok nem adódhatnak, főleg úgy, hogy találhatóak ilyen jellegű ajánlások is mind a tantervekben, mind a tankönyvekben. Ráadásul a dramatikus módszerek
nem valami helyett, nem valami ellen vannak, hanem egy plusz módszert, egy kiegészítő
lehetőséget jelentenek az eddig alkalmazott feldolgozási módok mellett. Nem kell és nem
is lehet mindent drámával tanítani.
Iskolai keretek között, ahol a lelki tartalmakat viszonylag nehéz az egyéb tantárgyakhoz hasonló módszerrel mérni, a hittanoktatás hangsúlya is hajlamos eltolódni a lexikai
ismeretek (és azok számonkérése) felé. Ez most csak annyiból érdekel minket, hogy a
dramatikus hittan használatával meg lehet-e felelni a (nem is olyan kevés) lexikai ismeret
átadását elváró igénynek.
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Tény, hogy a dramatikus foglalkozások fókuszában nem a nagy mennyiségű, lexikai jellegű ismeretek átadása áll. (Míg a frontális módszer inkább erre koncentrál.) Ez
azonban nem jelenti azt, hogy (néha észrevétlen módon) ne rögzülnének lexikai adatként is számon kérhető dolgok, akár jobban is, mint egy frontális előadás során. Az –
ideális esetben – bizonyos, rendszeres időközönként tartott dramatikus hittanóra tehát
nem szükségszerűen jelent veszteséget, áldozatot a átadandó tananyagmennyiség oltárán.
Különösen jól alkalmazható bibliaismereti leckék feldolgozásához (nem csak a történetek
ismeretének szintjén), illetve az etikaoktatásnál. Alkalmazható ismétlő, rendszerező órák
esetén is, vagy egyháztörténet tanításánál egyes korszakok, témák lezárására az egyik legjobb és legérdekesebb módszer egy tanítási dráma az adott korszak egy esetét körüljárva.
A tanterv lényegében a tartalmat, a dramatikus hittan pedig az egyik feldolgozási módot
adja, így a viszony nem ellentétes, hanem egymást feltételező.
Ugyanakkor a drámapedagógia foglalkozásokon olyan (másodlagos?) célok is megvalósulhatnak, amik a hitoktatás lelki oldalát erősíthetik, a tevékenységek során megtapasztalt élmények, együtt dolgozás, elfogadás, megtapasztalás által. Ez később lehet nagyon
fontos, amikor az egykori diák felnőttként alakítja ki az egyházhoz való viszonyát; ebben
a kérdésben az egykori hittanórákról hozott érzelmi töltet (az órák hangulata) sokkal
nagyobb szerepet fog játszani, mint az, hogy a tananyagból mi maradt meg. (Általában
nagyon kevés marad meg hosszú távon.)

A dramatikus hittan és az iskolai keretek
Két kérdést kell ebben a témában megvizsgálnunk: az iskola által nyújtott időkeretet és az
iskola által elvárt órai fegyelmi, viselkedési mintákat.
Az időkeret adott: negyvenöt perc, sokszor nem is a legkedvezőbb idősávokban. Ez
utóbbi a „lazább” órának számító (dramatikus) hittan esetén nem olyan nagy probléma,
hiszen itt másféle teljesítmények szükségesek, mint egy hagyományosabb órán, egy diák
szívesebben vehet részt egy ilyen jellegű foglalkozáson akár a nap utolsó órájában is, mintha egy újabb, frontális-lexikális (feleltetős) óra várna rá. Viszont a dramatikus foglalkozások (eltekintve a rövidebb, bevezető / bemelegítő gyakorlatoktól vagy óra végi jutalomfalatnak használt kis játékoktól) jellemzően időigényesek, és nem is mindig szakíthatóak
meg akárhol a későbbi folytatás reményében (elvész a hangulat, a ráhangolódás, az érzelmi
töltet vagy a feszültség). Főleg a komplexebb, tanítási dráma-jellegű foglalkozások azok,
amik nehezebben férnek bele egy negyvenöt perces időkeretbe, bár természetesen lehet
ehhez is alkalmazkodni. Megoldást jelenthet még a duplaóra, amit akár óracserékkel lehet
kivitelezni azon a héten, amikor egy hosszabb dramatikus hittanórát tervez az oktató.
Az elvárt fegyelmi helyzetet, viselkedési mintákat illetően már több probléma lehet. Egy
dramatikus foglalkozás szükségszerűen más képet mutat, mint egy hagyományosabb, megszokott frontális óra. Az, ami egy frontális órán fegyelmezetlenség, rendetlenkedés, az óra
zavarása (fegyelmi kérdés), a dramatikus munkaforma során szükséges elem. Egy ilyen órán
a diákok felállnak a helyükről, beszélgetnek egymással, hangoskodnak, felállhatnak a padra,
székre, lehet olyan munkafázis is, ahol hosszú percekig nem is figyelnek a tanárra (mert
nem kell rá figyelniük). Ráadásul a dramatikus foglalkozás sokkal többet „bír el”, mint egy
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hagyományos óra, spontán nevetések, vélemény-kifejezések, („idétlenkedés”) előfordulhat
úgy, hogy különösebben nem zavarja meg a foglalkozás céljainak elérését – sőt, ha a foglalkozást vezető tanár ügyes, ezeket a kilengéseket még a saját céljaira is fel tudja használni.
Ezek a jelenségek tehát a dramatikus tanítási módszer velejárói, de ami belülről egy
energiával teli, kreatív, a tervek szerint haladó foglalkozás, kívülről akár abszolút káosznak
is tűnhet, a tanár pedig olyannak, aki nem hogy nem képes, de nem is akar „fegyelmezni”.
Előfordulhat az is, hogy a ki- (le-, fel-) szivárgó hangok zavarják a többi órát, a többi
kollégát; illetve a dramatikus foglalkozást vezető oktató egyéb óráira is megpróbálhatják
áthozni azt a viselkedést, ami a drámajáték során megengedett, de egy frontális órán nem.
Mindezek reális és előre figyelembe veendő problémákat jelenthetnek, iskolától, kollegiális légkörtől, a vezetőkkel (és a tanulókkal) való viszonytól függő előkészítést igényelnek.
(Illetve az oktatónak is át kell állnia egy másik pedagógusi szerepre, de erről majd kicsit
később). Mindenképpen szerencsés, ha a dramatikus hittannal próbálkozó hitoktató előre
jelzi az érintetteknek, hogy lehetnek majd érdekes dolgok az órán, letisztázhatja, hogy nem
írnak-e dolgozatot a szomszéd teremben, amit zavarna az esetleges hangoskodás (és persze
a hangerőt is próbálhatja lentebb tartani.) A részt vevő diákok számára is egy tanulási
folyamat lesz, amíg biztonságosan és hatékony, értelmes módon tudnak majd mozogni a
dramatikus oktatás keretei között, nem garantált, hogy minden elsőre menni fog.
Összefoglalva tehát a dramatikus módszer beilleszthető az iskolai keretek közé, de
ehhez minimális rugalmasság, nyitottság kell mind a résztvevők, mind a kollégák és a
vezetők részéről; illetve szükség lehet az alkalmazott játékformák, feldolgozási módok
korlátozására. Mivel a dramatikus módszer könnyen alakítható és adaptálható különféle
helyzetekre, az általa kínált lehetőségekből ki lehet választani azt, ami még belefér az adott
körülmények közé.

A dramatikus hittan és a diák
A dramatikus hittan elsősorban a diákért van (hogy a számára átadandó tananyag, általa
elsajátítandó attitűd stb. minél hatékonyabban célba érjen), így talán ő a legfontosabb
tényező az egész folyamatban.
Mint arról fentebb már szóltunk, a munkaforma elsajátítása tanulást igényel, hozzá kell szokni a „drámázáshoz”, a diáknak legalább annyira, mint a hitoktatónak. Ez a
tanulási folyamat menet közbeni: ahogy egyre több dramatikus foglalkozást, gyakorlatot,
játékot él meg a diák, úgy lesznek egyre ismerősebbek a munkaformák, egyre könnyebb és
hatékonyabb a részvétel. Ha kialakul egy minimális drámás tapasztalati bázis, fegyelmezni
is egyre könnyebb lesz (megfelelő vezetés és együttműködésre hajlandó diákok esetén
a csoport már önmagát szabályozza, fegyelmezi); a dramatikus foglalkozás nyújtotta
élménylehetőségek és játéköröm annál jobb lesz, minél inkább fel tudják venni a ritmust
– a nem odaillő fegyelmezetlenség viszont ebből kizökkenti az egyént és a csoportot is, így
önmagában hordozza a „büntetését”. A kritikus időszak (főleg a hitoktató, a tanár számára) az, amíg ez kialakul. Lehet, hogy egy foglalkozás alatt elérhető az ideálishoz közelítő
légkör, de természetesen el is húzódhat a folyamat; az semmiképpen sem lehet elvárás,
hogy minden egyből menjen, mindenki egyből tudjon „drámázni”.
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A dramatikus foglalkozáson való viselkedés sok szempontból eltér a hagyományos
órákon megkövetelttől. (Beszélhetnénk akár a két foglakozásfajtán elvárt szerepekről is.)
Egy hagyományos órán viszonylag kevés olyan dolog van, amit a diák legálisan, magától
csinálhat: csendben ülhet, figyelhet, jegyzetelhet, felelhet, ha kérdezik, vagy ha jelzi, hogy
akar valamit. Mindez persze lazább a páros- vagy kiscsoportos munka esetén, ott a tanárra
való figyelést az egymással való, szabott témájú és formájú interakció válthatja fel. Egy
dramatikus gyakorlat során ennél sokkal több lehetőség adódhat, így nagy a kísértés, hogy
a diák az ehhez leginkább hasonlító viselkedésmintára váltson át, amit a szünetekben
vesz fel, amikor nincs szoros tanári felügyelet alatt. (Természetesen most a viszonylag
normakövető diákról beszélünk, nem arról, akit sem a hagyományos órakeret, sem a tanár
jelenléte nem zavar különösebben semmiben.)
Ez mindenképpen egy magasabb energiákat felszabadító állapot, a dráma szempontjából ez pedig nagyon is jó, mert a dramatikus foglalkozáson igen sok résztvevői energiára
van szükség. A már említett tanulási folyamat során annak kell kialakulnia, hogy ezek
az energiák hasznos célra fordítódjanak, illetve azt kell megszokni, hogy a dramatikus
foglalkozás során sok olyan dolog legális és értelmes (akár dicsérettel jutalmazható), ami
amúgy nem kívánatos egy órán. (Például felfordítani a termet egy vakvezető játékhoz,
átmászni a padon Jerikó ostrománál.) Érdekes módon sokszor azok a diákok lesznek
előbb jó „drámássá”, akiknek amúgy nehezükre esik a hagyományos keretek között viselkedniük, akikkel fegyelmezési gondok vannak, az amúgy pedig (tanulmányi és / vagy
magaviseleti szempontból) „jó” diáknak számító fiatalok nehezebben találják meg egy
ilyen típusú foglalkozáson. Persze egyik sem törvényszerű, de előfordulhat a kialakult
szerepek megcserélődése.
Fontos jellemzője még a dramatikus foglalkozásnak az önkéntesség. Dolgozatot
íratni, feleltetni lehet úgy, hogy a csoport nem igazán akarja, de dramatikus foglalkozást
sikeresen levezetni kevésbé. Ezért is használják a drámapedagógusok azt a kifejezést,
hogy „megkínálni a csoportot” – megkínálni egy témával, egy foglalkozáslehetőséggel,
élményekkel. A kínálásban pedig benne van az elutasítás lehetősége is, akadhat olyan
eset, amikor a csoportnak vagy egy részének nincs kedve a dramatikus foglalkozáshoz.
(Ennek lehetnek külső okai is – mondjuk egy matekdolgozat vagy hidegfront –, de belsők is, egy rosszul felvezetett feladat, elhibázott kínálás, még nem kialakult tanár-diák
munkakapcsolat.) Drámázni nem „kell”, hanem „lehet”. Ebből három dolog következik: először is mindig kell, hogy legyen egy B-terv a dramatikus hittannal tanítani
akaró hitoktató tarsolyában (legjobb egy minden extra nélküli frontális óra, már csak a
különbség éreztetése végett is), másrészt lehet a csoporton belül is tovább osztani a diákokat, nem kell mindenkinek drámázni, lehet figyelni is (résztvevő és kívülálló státusz,
de nem lehet „játékrontó”, magyarul nem zavarhat), harmadrészt a kvázi önkéntesen
odaszánt idő sokkal értékesebb lehet, mint a muszájból végzett. Ez ismételten egy új
helyzet mind a tanár, mind a diák számára, több buktatóval, de működés esetén több
nyereséggel is.
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A dramatikus hittan és a hitoktató
Mint már többször előkerült, a hitoktató számára sok kihívást hordoz a dramatikus munkaforma. Mind fizikailag, mind szellemileg nagyobb terhelést jelent, sokkal több dolog
befolyásolhatja, mint egy hagyományos órát, menet közben sokkal több információ érkezik be, sokkal több dologra kell reagálni, ha pedig részletes óravázlatot akar készíteni,
akkor akár tucatnyi irányba is elágazhat, ha minden eshetőségre előre fel akar készülni.
Mindez nehezen illeszthető be abba a taposómalomba, amiben sok pedagógus dolgozni
kénytelen. Nem is kell mindig mindent dramatikus hittannal tanítani, illetve nem kell
minden esetben komplex, drámára épülő foglalkozásokat vezetni – kisebb bemelegítő,
témafelvető, analógiaszerű élményt nyújtó (pl. egy vakjáték egy vakokról szóló bibliai
történethez), levezető játékokat bármikor elő lehet venni. A dramatikus hittan inkább a
fűszer, ami kiemeli az étel ízét, nem az étel maga. A vele foglalkozni kívánó hitoktatónak
kell megtalálnia azt az arányt, ami még belefér az idejébe, (kreatív) energiáiba.
Ami nehezebb lehet, az a megváltozott tanárszerep felismerése, elfogadása. Ahogy azt
már vázlatosan körüljártuk, egy dramatikus óra sok lényeges szempontból különbözik a
hagyományos órától, ezek a lényeges szempontok pedig szinte mind olyanok, amik nem
összeegyeztethetőek a megszokott tanárszereppel, a már kialakult státusszal. Ez nem azt
jelenti, hogy a tanár egy ilyen foglalkozáson kisebb tekintéllyel rendelkezik, kevésbé lenne
fontos vagy tiszteletreméltó (sőt, szerintem ellenkezőleg, mármint ha működik az, amit
csinál), hanem azt, hogy mindez másmilyen. A váltás, változás annyira éles lehet, hogy
negatív érzelmeket kelthet a legjobb szándékú és legnyitottabb hitoktatóban is. Ez teljesen
természetes, teljesen érthető. A kérdés az, hogy tud-e (akar-e) ezen túllépni vagy sem.
Erre a kérdésre nincs „jó” és „rossz” válasz. Kicsit élesen fogalmazva mondhatjuk azt,
hogy a dráma nem mindenkié. Láttuk, hogy még az egészen más helyzetben levő diákok
között is lehet olyan, aki nem érzi jól magát egy ilyen foglalkozáson, nem szívesen vesz
részt benne; ez hatványozottan igaz a tanárra is. Nem tud mindenki drámával tanítani,
nem is kell mindenkinek drámával tanítania, csak annak, aki jól érzi magát ebben az oktatói szerepben és hatékonyan tud működtetni egy ilyen foglalkozást. Erőltetni, (magát)
kényszeríteni nem kell, nem is lehet. Fontos azonban figyelembe venni azt, amit a tanulási
folyamatról írtunk, ez nem csak a diákokra érvényes. A kezdeti nehézségek, sikertelenségek nem jelentik az, hogy ez mindig így fog maradni, a későbbi nyereség reményében
érdemes kipróbálni, hogy mennyi az a tanulópénz, amit a hitoktatónak meg kell fizetnie.

Doxológia
Számos énekeskönyvi ének végződik a Szentháromság dicséretével, egy versszakkal, amit
doxológiának (dicsőítésnek) is hívunk. Ennek mintájára szeretnék még pár sort szentelni
egy fontos, ámde módszertani szempontból nehezen értelmezhető vetületnek.
A dramatikus hittan elsősorban hittan, és csak másodsorban drámapedagógia. Azok
a módszerek, eszközök, az a szemléletmód, amik a drámapedagógiából származnak, mind
alárendelődnek az elsődleges célnak, ez az elsődleges cél pedig nem más, mint az evangélium hirdetése. Véleményem szerint a hitoktatás, próbáljon megfelelni akármennyi és
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akármilyen elvárásnak is, nem adhatja ennél alább, az evangéliumot kell hirdetnie. Az
evangélium hirdetése pedig nem magányos feladat, mert – hangozzon ez bármennyire
is kegyeskedően – a Szentlélek segíti a hirdetőt. Akkor is, ha ez a hirdető egy hitoktató,
vallástanár, aki épp dramatikus hittannal próbálkozik.
A nagy felelősség mellett ez a tudat felszabadító. A dramatikus tevékenységek nyitottak: a legjobb óraterv és a legfelkészültebb, legtehetségesebb drámapedagógus sem tudja
száz százalékig megmondani, hogy végül hova (és hogyan) fog megérkezni. Itt nem feltétlenül arról van szó, hogy nem teljesülnek a foglalkozástervben kijelölt pontok, hanem
arról, hogy nem tudja előre (sőt, utólag sem nagyon) meghatározni, hogy a diák, a résztvevő mit visz majd mindebből haza. Egy hagyományos, frontális órán (vagy a módszertani
szempontból ezzel rokon igehirdetésen) az átadott információ és élményanyag viszonylag
behatárolt, szabályozott. (Hogy mi „jön le” belőle, az más kérdés.) A dramatikus tanítás
során azonban az élményanyag nem homogén, nem is mindig előre tervezhető és nem
is általános: lehet olyan dolog, ami valakire mélyen hat, másnak pedig fel sem tűnik.
Különféle szerepeket, nézőpontokat vesznek fel a résztvevők, ez szintén tovább variálja
azt, ami végül lecsapódik, lecsapódhat. Ha a hitoktató görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy
mindenki mindenképpen megértse azt, amit szerinte meg kell érteni, ez a fajta tevékenység riasztó, sokkoló is lehet: mi van akkor, ha valami egész mást ért meg az órámból, ami
(szerintem) benne van?
A hitoktató azonban nem egyedül dolgozik és nem ő a garancia arra, hogy az üzenet
(az evangélium) célhoz érjen. A dramatikus tevékenységi formában sok minden elfér, sok
mindennek helye van, de ha dramatikus hittanról van szó, a legnagyobb és legfontosabb
hely a Szentlélek munkájáé. Ő az, aki mindent használni tud, ami egy ilyen foglalkozáson
felmerül, és Ő az, aki biztosítja, hogy minden üzenet és tanítás célba érjen. Ez persze
nem hanyagságra, nemtörődömségre kell, hogy biztassa a hitoktatót, hanem arra, hogy
igyekezzen méltó munkatárssá válni. Ennél alább adni a dramatikus hittan művelését nem
szabad, nem is érdemes.

Gyülekezeti gyakorlat:
missziói lehetőségek gyermekek között
Loránt Gáborné
Szomorú tapasztalata gyülekezeteinknek, hogy egyre kevesebb gyermek látogatja az alkalmakat, közösségeink kiöregednek. Ez annak ellenére így van, hogy sok református iskola
található az országban. Ritkán jön létre szorosabb kapcsolat ezen iskolák és a helyi gyülekezetek között, hacsak nem gyülekezeti fenntartású iskolákról van szó.
Ahol pedig a hittanoktató jár az önkormányzati iskolákba, ott is azt tapasztalhatja,
hogy a gyermekek, ha szívesen jönnek is a hittanórákra, a templomba már nem mennek el.
Azokban a gyülekezetekben van több gyermek, ahol a fiatal felnőttek közösségbe
járnak, és magukkal viszik gyermekeiket.
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Ezen a helyzeten lehet keseregni, de lehet tenni is azért, hogy ne így legyen. Meggyőződésem, hogy ha nyitunk a gyermekek és – a nem keresztyén, de nyitott – családjaik felé,
akkor bővülhetnek gyülekezeteink. Viszont ha azt tapasztalják, hogy templomba csak az
idősek járnak, és ők is pisszegnek, ha gyermekzajt hallanak, akkor nincs mit csodálkozni
azon, hogy nem „szaporodnak az üdvözülőkkel” közösségeink.
Álljon itt néhány lehetőség, amelyet kipróbáltunk az Újpest-Belsővárosi gyülekezetben, és amely Isten kegyelméből működik.

Gyermekdélutánok
Havonta egyszer gyermekdélutánt szervezünk a hittanos gyermekeknek. Szeretnénk, ha
ezeket a délutánokat rendszeresen látogatnák, ezért igyekeztünk különösen is vonzóvá
tenni azokat, pl. nevet választottunk kis közösségünknek: „Gyermekek Isten Közelében”,
röviden GYIK. Van logónk, pólónk; idén táskára gyűjthetnek a gyerekek, s akik ötször
eljöttek alkalmainkra, megkapják azt. Vannak kedvenc énekeink, és egész évben egy bibliai sorozattal ismerkedünk.
A gyerekdélutánokat fiatalok segítségével szervezzük, ők így szolgálhatnak, a gyerekek
pedig pozitív példát látnak bennük. A különböző iskolákból jött gyermekek barátokra, közösségre találnak. Sok játék, kézművesség, éneklés színesíti a biblikus programot.
Idősebb asszonytestvéreink időnként sütnek alkalmainkra, így a gyülekezet apraja-nagyja
kiveszi a részét a szolgálatból, a szülők pedig érezhetik, hogy ebben a gyülekezetben a
gyerekek fontosak.
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Közösség tiniknek
Gyülekezeteink leginkább a „kistini” korosztállyal nem tudnak mit kezdeni, sajnos ekkor
veszítjük el azokat a fiatalokat, akiket addig sikerült becsalogatnunk. Ők már túlságosan
gyerekesnek érzik a mutogatós énekeket, az aranymondás-tanítást, s ha nem találjuk meg
az utat hozzájuk, menthetetlenül elveszítjük őket. A konfirmációi oktatás a legtöbb helyen
nem annyira vonzó a fiatalok számára, hogy az a gyülekezetben tartsa őket, ismerjük a
„kikonfirmálás” kifejezését – és gyakorlatát.
A felsős korosztálynak saját közösségre van szüksége, amely már nem hittanóra, de még
nem ifi. Nálunk kéthetente gyűlnek össze fiatalok vezetésével, a nevük KÉK: „Keresztyén
Éretlenek Közössége”. Két alkalommal a gyülekezeti házban van számukra alkalom, ahol
játszanak, énekelnek, Bibliát tanulmányoznak, beszélgetnek. Az alkalmak inkább hasonlítanak egy ifjúsági-, mint gyerekalkalomra. A harmadik összejövetelen pedig elmennek
valahová tartalmasan szórakozni: kirándulni, kerékpározni, bowlingozni stb. Mind télen,
mind nyáron részt vesznek néhány napra táborban, ahol mélyül az összetartozás érzése.
Ötödik osztálytól járhatnak a fiatalok ebbe a közösségbe, s akik konfirmálni szeretnének, azoknak egy évet kötelező ide járni, utána kezdődik számukra a konfirmációi előkészítő. Így mire konfirmálnak, két év közösségi tapasztalatuk van, és jó eséllyel elkezdenek
ifibe járni. Amióta bevezettük ezt a rendszert a gyülekezetben, valóban több ifisünk van,
nem a nulláról kell indulni.
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Kézműves alkalmak
Karácsony és húsvét előtt kézműves délutánt szoktunk tartani gyülekezetünkben. A
részvétel ingyenes. Ügyes kezű gyülekezeti tagjaink elkészítenek valamilyen szép tárgyat,
s annak fogásait megtanítják az érdeklődő gyerekeknek. Minden teremben mást lehet
készíteni, mindenki olyan tárgyat, ajándékot csinál, amilyet szeretne, és amilyet tud. A
szülők segítenek gyermekeiknek, közben beszélgetnek, ismerkednek, közelebb kerülnek
a gyülekezethez.

Táborok
Minden nyáron táborozni visszük a gyerekek apraját-nagyját. Most egy olyan táborformára szeretném felhívni a figyelmet, amely nem annyira elterjedt, pedig nagyon praktikus,
olcsó és a szülők igényeinek maximálisan megfelel. Ez a napközis tábor: reggeltől délutánig
tart, amíg a szülők dolgoznak. Előnye még, hogy a kisebb gyerekek nehezen szakadnak
el otthonról, ebbe a típusú táborba már egy nagyobb óvodás is eljöhet, mert minden este
otthon alhat. Az ebédet meg lehet oldani egy közeli étkezdében, vagy hozatni is lehet.
A tábort érdemes valamilyen téma köré csoportosítani, fantázianévvel ellátni, hogy
érdekes, vonzó legyen a gyermekek számára. Néhány példa az általunk szervezettek közül:
„Dzsungeltábor”, „Lovagi tábor”, „Egyiptomi tábor”, „Kalandtábor”, „Vándortábor”,
„Indián tábor”, „Római tábor”. Ezekben a táborokban is a hangsúly természetesen az
Igén kell, hogy legyen. Színesíteni lehet a programot kézműves foglalkozásokkal, színdarabbal, vetélkedőkkel, a hét lezárásakor egy kis műsorral a szülők felé. Ha a gyülekezet
fiataljait kérjük meg segítőknek, ezáltal megérzik a szolgálat jó ízét, a gyermekek pedig
sok esetben könnyebben tudnak kapcsolatot teremteni velük, mint az idősebbekkel. Ha
szoros kapcsolat alakul ki segítők és gyerekek között, akkor szívesen eljönnek az évközben
zajlóeseményekre is.
Arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy ha magunk részéről megteszünk mindent annak érdekében, hogy a gyermekek otthon érezzék magukat gyülekezeteinkben,
akkor annak meglesz a gyümölcse, és teljesítettük Jézus parancsát: „Engedjétek hozzám
jönni a gyermekeket, és ne akadályozzátok őket!”
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E számunk szerzői
Adamekné Németh Zsófia
vallástanár, Kecskemét

Dr. Bodó Sára

egyetemi docens, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

Cs. Szabó Sándor

drámapedagógus, vallástanár, Csolnok

Drs. Horsai Ede
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Dr. Kun Mária

adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem Tanárképző Intézet, Kolozsvár

Loránt Gáborné

református hitoktató, gyógypedagógus, Budapest
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Közlési feltételek a Magyar Református Nevelésben
A Magyar Református Nevelést negyedévente közel 80 oldal terjedelemben jelentetjük
meg, a korábbi évek gyakorlatát követve tematikus számokban egy-egy átfogóbb témát
járunk körül, tanulmányok írására igyekszünk olyan szerzőket felkérni, akik amellett,
hogy a maguk szakterületén kiváló szakemberek egyszersmind a keresztyén szellemiséget
is fontosnak tartják. A tematikus tanulmánygyűjtemény mellett minden lapszámban
helyet adunk a református nevelés aktuális kérdéseinek, keressük és várjuk intézményeink híradásait belső életükről, innovációikról. Természetesen szívesen veszünk minden
olyan cikket, mely a keresztyén neveléshez kapcsolódik, ezeket folyamatosan publikáljuk Múltidéző, Pedagógus identitás, Pedagógiai műhely, Jó gyakorlat és Aktuális
rovatainkban.
Szeretnénk, ha a Magyar Református Nevelés az elmúlt évek hagyományaihoz
méltóan továbbra is az egyik legfontosabb tájékozódási pontja lenne azoknak, akik a
református oktatás-nevelés történetével és aktuális kérdésivel közelebbről is szeretnének
megismerkedni.

A publikációk formai követelményei
• A kéziratot doc vagy rtf kiterjesztésű fájlban kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe.
• A cikk elé kérjük feltüntetni a tanulmány címét, a szerző(k) nevét, munkahelyének
pontos megnevezését, e-mail címét és levelezési címét.
• Szövegtest: 12-es betűméret, Times New Roman, minimális szövegformázással.
• Lábjegyzetek:
• Könyv esetén:
• Boldizsár Ildikó: Mesepoétika. Írások mesékről, gyerekekről, könyvekről.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004. 13-14.
• Gyűjteményben, periodikában megjelent tanulmány esetén:
• Lovász Andrea: A mesélő ember. In: Közelítések a meséhez. Szerk: Bálint
Péter, Didakt, Debrecen, 2003. 33.
• Internetes hivatkozás esetén:
• Bódis Zoltán: Mese és szakralitás. http://www.jamk.hu/ujforras/040214.
htm. 2007. 09. 11.
• Irodalomjegyzék a szerzők ábécérendjében készüljön a lábjegyzetnél megadott
szempontok szerint.
A képeket nagy felbontásban mellékelve kérjük, a szövegben csupán jelölve legyen a
képfájl nevével (pld. pedagogus.jpg helye).
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Következő számaink tartalmából:
Versenyek
A szülő kötelessége

ELŐFIZETÉS 2011-re
Lapunk 2011-ben is 4 számban jelenik meg. Reményeink szerint a lap könyvesbolti és
egyházi iratterjesztési forgalomban is hamarosan beszerezhető lesz.
Lapunk 2011-es számai megrendelhetőek az alábbi rendelőlapon.

MEGRENDELŐLAP
Megrendelem a Magyar Református Nevelés című pedagógiai szaklap 2011. évi alábbi számait:
2011/1
2011/2
2011/3
2011/4

505 Ft/pld
505 Ft/pld
505 Ft/pld
505 Ft/pld

2011-es teljes évfolyam előfizetése

2020 Ft

........ példány
........ példány
........ példány
........ példány
........előfizetés

A számlát átutalással – csekken való befizetéssel egyenlítem ki. (Kérjük aláhúzni).

Megrendelő neve:.............................................................................................................
Szállítási cím:...................................................................................................................
Számlakérő neve:..............................................................................................................
Számlakérő címe:..............................................................................................................
Cégszerű aláírás:...............................................................................................................
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