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A tanítást nem egyszerűen információátadásnak tekintem, hanem karakterformálásnak. Ez nemcsak pedagógusi, 
hanem lelkészi ars poeticám is, hogy ti. valami olyan változást segítünk elő a ránk bízottakban, amely nem hagyja 
őket ugyanúgy, mint találkozásunk előtt. Hiszem, hogy így egyaránt megtalálható az oktatási-nevelési folyamatban 
a , a , a  és a . 

Nem gondolom, hogy csak egyházi iskolában lehet szerepe a hitoktatásnak, viszont azt sem, hogy erőltetve kell azt 
mindenhova beszuszakolni. Érdekes Jézusnak az a mondása, hogy „gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé” (Mt 7,6), 
még ha az eredeti kontextus egy kicsit összetettebb is. Valahogyan ezt a kettősséget éreztem az utóbbi hónapokban, amikor 
egyik oldalról nagyon örültem a kötelezően választható hit- és erkölcstan bevezetéséről szóló döntésnek, mert megvalósulni 
láttam azt az álmot, amit az integrált tudásról vallok, egészen pontosan 
az olyan oktatásról, amely az egész embert nézi, és nem „dobozokban” 
kezeli, hanem megpróbál holisztikusan rátekinteni. A másik oldalról 
pedig elfogott az a kétkedés, amely különösen az ideális gyakorlati 
megvalósulásának lehetetlensége miatt merült fel sokakban.

Soha nem tudtam értelmezni azt a véleményt, amikor egyházi 
iskolában azt hallom, hogy „Te vagy az iskolalelkész, tőled hallják a 
hittanos dolgokat, mi is hadd végezzük a saját munkánkat!” Ez a mon-
dat alapjaiban rengeti meg a saját hozzáállásomat az élethez, hiszen 
szerintem az Isten dolgaival való foglalkozás és a róla szóló tudomány 
(theo-logia) nem szétválaszt, hanem összeköt, nem kizár, hanem segít 
a megértésben. Ez a jelenség párhuzamos a sokat idézett „hinni a 
templomban kell” mondat értelmezhetetlenségével. Tisztában vagyok 
a hit tartalma és a hit megélése közti különbséggel, mégis abszolút 
magaménak érzem a fentiek miatt Kodácsy-Simon Eszter érvelését: 
„Ahhoz, hogy a hit tartalmait, az Isten beszédét és az Istenről szóló 
beszédet megértsük, tanulnunk kell: olvasni és írni, beszédet értelmezni és értelmesen beszélni, a logikánkat fejleszteni 
és az ismereteinket bővíteni, tudományos szemléletünket és műveltségünket kihívások elé állítani. Mai világunkban 
ennek az összefoglaló neve: iskolai oktatásban részesülni.”

Oktatás tekintetében a 21. században már nem lehet egymástól független kategóriákban gondolkodni. Minden 
összefügg mindennel. Ez alatt nemcsak a gazdasági-társadalmi folyamatokat értem, hanem az irodalom (és bármilyen 
szöveg) megértéséhez szükséges, évszázadok során felhalmozott egyházi tapasztalatokat. Emellett az is lényeges, hogy a hit 
szerves része a személyiségnek, így attól el nem választható, és nem is rejthető el. Ezért irigylem néha az olyan hittantaná-
rokat, akik egy iskolában más szakjukat is tanítják, mert szerintem egyik hitelesíti a másikat. Én is örülök, hogy néhány 
éven keresztül volt lehetőségem angol nyelvet vagy hittant angol nyelven tanítani soproni evangélikus középiskolákban.
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Természetesen nem gondolom, hogy a hit- és erkölcstan iskolai bevezetésével ez az exkluzív hozzáállás sokak 
számára feloldódni látszik, de a lehetőségnek örülök. Örülök annak, hogy a tantárgyak sorában megjelenik az, ami 
ugyanúgy hozzátartozik az élethez, mint a számtani tudás vagy éppen a környezetünkről, egyéb törvényszerűségekről 
szóló információ. Örülök, hogy a kereszténynek mondott Európában a legtöbb ország után mi is felismertük azt, hogy 
ennek helye van az oktatási palettán. Kár, hogy csak most. Az meg különösen kár, hogy a döntést nehéz elvonatkoztatni 
jövőbeli választási céloktól. Azért meg a leginkább kár, hogy mindezt úgy sikerült prezentálni, mint egy hatalmas 
gesztust az egyházak felé, csak éppen a szükséges egyeztetések a megvalósításról nem hoztak életszerű eredményeket.

A bevezető tanulmányban említett „egységes világképre” szeretnék még reagálni. Úgy gondolom, hogy egy 
valóban jól működő egyházi iskola a diákok egész életére nézve pozitívan ki tudja használni a hittan támogatását: a 
diákok – ideális esetben – egységes világképben kapják azt a tudást, amely egyszerre segítheti őket egy szakterületen 
való elmélyedésben és a hittartalmak megismerésében. A hitoktatásnak talán éppen ezért lehet helye a nem egyházi 
fenntartású iskolákban is, mert ismeretelméleti segítséget nyújthat a komplex iskolai oktatásnak.

Alapvetően olyan beállítottságú vagyok, hogy hajlamos vagyok mindenben a lehetőséget meglátni, és nem a 
nehézségekre, akadályokra fókuszálni. Természetesen tisztában vagyok a kötelezően választható hit- és erkölcstan 
bevezetésének szabályozatlan és közel sem ideális részleteivel, így elbagatellizálni sem szeretném a kérdést, de azt 
mindenképpen elmondhatom, hogy a saját szolgálati területemen pozitívak a tapasztalataim. Egy nyugat-magyar-
országi kis községben, Harkán vagyok lelkész, ahol a település egyetlen iskolájában évfolyamonként egy osztály 
van, és az iskolavezetéssel már elődeim is jó kapcsolatot ápoltak. Az igazgató asszony nagyon korrekt volt a tavaszi 
tájékoztatásban, betartották a határidőket a tankönyvrendelésben, és órarendi kérésemet is fi gyelembe vették.

Hogy negatívumot is mondjak: tanítok a környék egy másik általános iskolájában is, ahol egy (!) elsős diák 
jelentkezett evangélikus hitoktatásra, akinek nem rendeltek tankönyvet, illetve órarendi kérést sem vettek fi gye-
lembe – remélem, ez a hozzáállás a következő tanévtől változhat.

Az egész folyamatot talán jól jellemzi a „tanítványság” szó, illetve a missziói parancs „tanítvánnyá tétel” kife-
jezése. Úgy gondolom, ennek éppen az a lényege, hogy folyamatosan újul az adó és a befogadó oldal egyaránt. Egy 
tanítványi közösség ideális esetben magában foglalja a „mestert” is, aki ugyanúgy tanul az igazi Mestertől, mint 
ahogyan továbbadja a róla szóló megtapasztalásait, és ugyanúgy épül a rá bízottak visszajelzéseiből, mint ahogyan 
ők általa. Többekkel együtt vallom azt, hogy a tanítvánnyá tétel túlmutat az iskolai kereteken, ám a hitoktatáshoz 
jó helyszínül szolgálhat és kellő támogatást, segítséget adhat az iskola.

Egy záró gondolat a lehetőségekről: az ötödikesek és az elsősök között is van egy-egy olyan gyermek, aki e nél-
kül a hit- és erkölcstan óra nélkül (valószínűleg egyelőre) nem talált volna oda a gyülekezeti közösségbe, az elmúlt 
vasárnap pedig már a második családi istentiszteleten jelentek meg édesanyjukkal. Adja Isten, hogy minél több 
ilyen példát hallva valóban áldás legyen ezen a munkán.

Mesterházy Balázs evangélikus lelkész a harkai gyülekezetben, emellett angol–könyvtár szakos 
tanár és mentálhigiénés szakember. Korábban nyolc évig a soproni Berzsenyi Dániel Evan-
gélikus Gimnázium (Líceum), Kollégium és Szakképző Iskola, két évig pedig a soproni Eötvös 
József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola iskolalelkészeként dolgozott. 
Indiai missziói szolgálata során három évig az indiai Kodaikanal Nemzetközi Iskolában szolgált 
iskolalelkészként. Másfél évig angolt és hittant tanított a budapesti Sylvester János Protestáns 
Gimnáziumban. Jelenleg heti 8 órában tanít hittant a harkai Pantzer Gertrúd Általános Iskolában.




