
Néhány szempont a hi toktatáshoz. 
(Különös tekintettel az 1. II. elemi osztály hitoktatására.) 

A hitoktatás kérdése egyházi életünkben forrongó állapotban 
van s a vajúdás e fontos idején igen hasznos lehet, ha a kérdést 
lehetőleg minél több szempontból megvilágítjuk. A következőkben 
tárgyunkat a lélektan leszűrt eredményeinek tükrében óhajtom be-
mutatni s ezt abban a reményben teszem, hogy ezzel is közelebb 
juttathatom nevelőinket a cél eléréséhez. 

1. A cél. Midőn az I. és II. osztályos tanulók vallás-erkölcsi 
oktatásához hozzáfogunk, tisztában kell lennünk azzal, hogy itt 
vetjük meg azt a fundamentumot, melyre a gyermek, de egyúttal 
a jövő nemzedék vallás-erkölcsi élete, sorsa és boldogsága fel-
épül. Amint az építész az alapkőletételekor tudja, hogy hová fog 
kerülni a torony gombja, ugy a hitoktatónak is már az első órán 
tudnia kell, hogy milyen cél felé tart. 

A cél meghatározásánál az élet kívánalmainak megfelelően 
három fontos motívumot domborítok k i : 

I. Első sorban a gyermek énjét olyan személyiséggé óhajtjuk 
nevelni, akiben megtestesül a keresztény ideál, a jézusember: val-
lás-erkölcsi személyiség. 

II. A nevelés célját tévesztené akkor, ha csak az egyénre 
lenne tekintettel, mert az egyén a kőzösségken él és ezért meg 
kell találnia a közösség életében a maga helyét. A kereszténység 
nem az egyén ügye, hanem az emberiség egy tekintélyes számá-
nak életét alkotó és vezérlő kitevője. Célja nem lehet csak az 
egyén szivében megteremteni isten országát, hanem az egész földet 
istenországává kell átváltoztatnia. Tehát nem lehet szemlélődő, 
önmagába elmélyedő vallás, nem lehet világnézet, hanem a társas 
életben megnyilatkozó erőnek, hatásnak kell lennie, hogy magas 
hivatását betölthesse. A kereszténység Jézus követése, tehát cse-
lekvés, igy a keresztény embernek is cselekvőnek kell lennie, aki 
életét az Istennel való közösség minden emberre való kiterjeszté-
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sében éli meg. A hitoktatás célja tehát az is, hogy a gyermeket 
a vallásos közösség cselekvő (aktiv) tagjává tegye. Valamely kö-
zösség tagjává pedig a gyermek legjobban a közösség hatása 
folytán nevelődik. A mi vallásos közösségünk az egyház, tehát 
ennek tagiává kell nevelni a gyermeket, még pedig cselekvő tagjává. 

III. Értéktelen lenne minden nevelő s igy a hitoktatói munka 
is, ha az egyén kimúlásával hatása is elenyésznék. A jelenkori 
nemzedéknek magában kell hordoznia a jövő nemzedék vallás-
erkölcsi életét, vagyis a jelenkori generációt rá kell nevelni arra, hogy 
szükségképen nevelje ki magából a jövő nemzedék vallás-erkölcsi 
életét s azt beállítsa a természetes fejlődés irányába. Figyelemmel 
kell lenni a jelenkori gyermek nemi külömbségeire is, hogy benne 
a jövő nemzedék ősapját, ősanyját neveljük, aki unokáinak is örö-
kül hagyja, amit tőlünk kapott. E céllal a nevelés kérdése az 
egyén feladatává is válik s nem csak a hivatásos nevelők fognak 
nevelni, hanem a közösség minden tagja beleilleszkedik a neve-
lés munkájába a családi nevelés keretein belül és kivtil is. 

Nevelésünk célja tehát az is, hogy a fiuk és leányok saját 
nemük keretein belül a vallás-erkölcsi értékhordozó ősapjai és 
ősanyjaivá legyenek. 

Összegezve a nevelési cél három emiitett szempontját meg-
állapíthatjuk, hogy a nevelés célja: a kialakított személyiséget az 
emberiség legmagasabb rendű értékeinek munkásává tenni s ké-
pesíteni arra, hogy lelkének értékeit az utódai számára kötelesség-
szerűen átadja.1 

Kitűzött célunkat ugy érhetjük el, ha ismerjük a vallás lelki 
elemeit és a gyermek lelkét. Ha ezen ismeretek birtokában va-
gyunk, akkor megállapíthatjuk a hitoktatás módszerét és eszközeit. 

2. A vallás lelki elemei. Még a legkisebb faluban is talá-
lunk templomot, egy keresztet, vagy valamilyen más vallásos életre 
emlékeztető tárgyat, amiről mindenki tud valamit. A gyermek is 
tudja, hogy amikor harangoznak, akkor az emberek a templomba 
mennek imádkozni. Tudja, hogy a kántor énekel és a pap prédi-
kál. Ilyen és sok-sok más tudás a vallásos dolgokról a vallásos 
élethez hozzátartozik és annak tartalmát képezi. A vallásról és 
vallásos életről, dolgokról való tudás intellektuális megnyilatkozá-
sok hordozója, de egyúttal alkotó eleme is a vallásos életnek. Ez 

1 V. ö. Főtanácsi jegyzőkv. 1914. 84 lap. 
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az intellektuális tartalom, igen alkalmas arra, hogy kimélyítsük és 
a vallásos élet fontos elemévé tegyük. Aki tudja, hogy miért ünne-
peljük karácsonyt, húsvétot, pünkösdöt stb., az nem fog idegen-
kedni azok megünneplésétől sem. Ellenben, aki nem ismeri jelen-
tőségüket, könnyen kigúnyolja az ünneplő embereket. A vallásos-
sághoz tartozó intellektuális tartalmat, mint ériékes elemet ápolni 
és gyarapítani kell. A nagy vallásos bizonyságtevők életében a 
vallásosság mindig szoros kapcsolatban volt a jóság áldott vilá-
gával. A vallásos lélek, ha nem is tud a szó szoros értelmében 
jó lenni, de igyekszik mindig a jobbulás utján járni. Nem gondol 
rá, nem fontolja meg és még sem lehet rossz, hanem állandóan 
harcol a kísértővel és igyekszik legyőzni azt. Akaratának irányitója 
a jóság: erkölcsösség. Lelkének tisztaság iránti vágya (aestetikai 
elem) hajtja Isten felé és erősiti arra, hogy harcoljon a bün ellen. 
Élete tisztaságának mutatója a lelkiismeret, ami serkenti, hogy 
olyan életet éljen, ami Istennek tetsző és általa megnyerheti az 
Istennel való tiszta életközösséget. Ez bizonyítja, hogy a vallás-
nak vannak erkölcsi elemei is. 

A vallásos embert a vallás erkölcsi elemei képesitik arra, 
hogy átérezze (intuíció) a nyomorgó és szenvedő fájdalmát. A val-
lásos lélek énjének belehelyezése a másik egyén énjébe indítást 
ad arra, hogy cselekedjék valamit felebarátja javára Ezt az erköl-
csi kényszerből fakadó cselekvést altruista aktivitásnak nevezhetjük, 
ami által a kereszténység a társadalmi élet legjelentékenyebb meg-
határozójává válik és a legnagyobb áldást hozhatja az embe-
riségre. 

A vallás adja meg a léleknek azt az erőt, mellyel a szen-
vedést tűrni tudja, nyomorában, nélkülözésében nyugalmát és belső 
békéjét meg íudja őrizni. Itt nem a végzetben való vak megnyug-
vásról van szó, hanem arról a lelki tartalomról, amely Isten 
törvényeivel és értékeivel van telítve. Az ilyen lélek a soha nem 
látott Istennel beszél (imádság), a földi vágyak világából felemel-
kedik a mennyei birodalomba és számára ez a legreálisabb, leg-
biztosabb valóság. Ez a lelkiség ad életének tartalmat és sulyt^ 
miáltal a földön biztosan jár. A vallásnak a lelki tartalma az Isten 
szerint való értékelő képesség, nevezhetjük egyszerűen hitnek. 

A vallás leglelkibb eleme a végtelen Isten előtt való kicsiny-
ségünk (félelem) a Mindenhatótól való függésünk és a tökéletes 
iránt való tiszteletünk érzése. Ez az érzés a tudat alól a tudatba 
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jut és ez a tudatosság juttatja teljes értékének birtokába. Az alá-
zat következménye a tisztelet, az első a leborulás, a második a 
felemelkedés. „A vallásos élményhez mind a kettő hozzátartozik, 
a letérdelés és az újra felkelés." (Kabisch.) Ezeket nevezhetjük a 
vallás érzelmi elemeinek. 

Minden félreértés elkerülése végett meg kell jegyeznem, hogy 
a vallás fentemiitett lelki elemei a lélekben nem ilyen elszigetel-
ten vannak egymás mellett, hanem ugy mondhatnám, hogy finom 
vegyületet alkotnak s igy lesznek „azon erőkké, — Tolstoj sze-
rint — amelyek által az ember él." De, amint a kémikus csak 
akkor tud helyesen és biztosan dolgozni egy vegyülettel, amikor 
annak minden alkotó elemét ismeri, ugy a hitoktató is csak akkor 
végezhet jó munkát, ha a vallásosság minden lelki elemére figyel-
met fordit. 

3. A g y e r m e k lelke. Az első és második (elemi) osztályos 
tanuló hitoktatása szempontjából minket a 7—9 éves gyermek lelki 
élete érdekel. 

A gyermek lelki életében a 7—9 és 9—12 évig terjedő két 
fejlődési periódus tulajdonképen egynek tekinthető. A második 
periódus csupán intenzitásban különbözik az elsőtől. Ezt a kort 
az objektív érdeklődés idejének nevezik. A 7—9 éves gyermek 
életében bizonyos stagnáció mutatkozik, ezt nevezzük az erőgyűj-
tés korának. A gyermek általános érdeklődése gyöngül, viszont a 
figyelme kitartóbb lesz. Játékaiban bizonyos reális célt tűz maga 
elé, szereti a felnőttek életét utánozni. Pl. tatát-mamát, tanitót, bol-
tost stb. játszik legszívesebben. Ennek természetes következménye, 
hogy csirát bont lelkében a társadalmi érzék: szimpátiát érez a 
beteg, gyönge, elhagyott iránt és antipátiát a kegyetlen, zsarnok, 
önzővel szemben. 

A 6 éves korig a gyermek önző, csak magára gondol, nincs 
tekintettel másra. De a 7—12 éves korban szükségét érzi a rend-
nek, törvényszerűségnek és szívesen alárendeli magát a tekintély-
nek. Előszeretettel utánozza a tekintélyes egyént. Különben ebben 
az időben utánélésre kiválóan képes s ezért a vallásos utánélés 
szempontjából a hitoktatónak a gyermek ezen lelki tulajdonságát 
élénken szem előtt kell tartania. Mert a vallásosság eleinte lehet 
szimpla utánélés, de ebből kifejlődhetik az élmény s a vallásos 
élet. 

A 7 éves gyermek fantáziája nagyon élénk s ezért nagyon 
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szereti meghallgatni a tündérmeséket. A lányoknál ez az érdek-
lődés kitartóbb, a fiuknál hamarosan átsiklik a rejtvények iránti 
érdeklődés síkjába. A nyolc éves gyermek szereti a beszélő álla-
tokról szóló meséket és erős érzék mutatkozik nála a humor iránt. 
A 9 éves korban már a felnőttek tetteiről szeretnek meghallgatni 
érdekes elbeszéléseket. 

A fenti érdeklődési irányok határvonalát, természetes, hogy 
nem lehet mereven meghúzni, mert azok a testi fejlődés mene-
tével párhuzamosan haladnak. A fejlődés pedig sokszor ugrás-
szerű. De megállapítható, hogy 6—10 éves korban a testi és lelki 
fejlődés párhuzamosan halad, csakhogy a lelki fejlődés a testi fej-
lődési „ugrás" után 2 hónappal jelentkezik. Tehát, ha valamely 
gyermek testileg hirtelen nőtt, 2 hónapra rá lelki életében is fej-
lődés várható. A jó nevelő épen ezért nem hagyja figyelmen kí-
vül a gyermek testi fejlődését (évközben többször suly- és ma-
gasság méréseket végez tanulóin), ezen idő alatt kevesebbet vár 
tőle és a rákövetkező szellemi fejlődést kihasználja. 

A hitoktató sohasem végezhet sablonos munkát, hanem fi-
gyelemmel kell lennie a gyermek nemére, testi állapotára és 
egyéniségére. 

Minden gyermeknél egyénisége határozza meg gondolatainak 
kifejezési módját: szóban, Írásban, vagy rajzban; esztétikai érzé-
kének fejlettségét: felfogásban és alkotásban; érzelmi életét: el-
mélyülő-e, vagy felületes, érzelmei könnyen megindithatók-e, és 
állandóak-e? Szociális magatartását: önző-e, v a g y szociális együtt-
érzés jellemzi a munkában és játékban. Az egyéniségtől függ a 
gyermek erkölcsi Ítélőképessége, önkritikájának mértéke és igazság-
érzete; továbbá az akarati élete, mely szerint akarata könnyen, vagy 
nehezen indítható meg, lobbanékony, vagy kitartó, akaratában ön-
álló-e, önfegyelmezésre képes-e és kötelességtudó-e? 

A hitoktatónak figyelemmel kell lennie a gyermek gondol-
kodásának kvalitatív különbségeire is. A gyermek 3—6 éves ko-
ráig egocentrikus. Azért beszél, mert neki a saját beszéde örö-
mére van. Ez a tulajdonság a hét éves korban csökken. Akkor 
kezdődik a valódi beszélgetés, amikor a gyermek megérti a vele 
beszélő egyén álláspontját és nem tartja többé természetesnek, 
hogy másoknak is tudniok kell, kiről van szó, amikor ő 
beszédének személyeit csak névmásokkal nevezte meg. A 
gyermek ebben a korban kiküszöböli beszédéből az ellent-
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mondásokat és megvan már az a képessége is, hogy a 
tényeket összefoglalja és belőlük általánosításokat vonjon le. A 
hat éves gyermek a viszonylagos ítéleteket még nem tudja 
felfogni. Pl. a vele szemben ülőnek csak a 7—8 éves gyermek 
tudja helyesen megmutatni a bal és jobb kezét. A gyermek 7—8 
éves korig transduktiv módon következtet, vagyis csakis az egyes-
ről az egyesre, nem rendelkezik még a logikai szükségesség tuda-
tával. A 7—8 éves korig gyakran esik ellentmondásokba, pl. a 
hajó azért úszik, vagyis marad a viz színén, mert a nehézsége 
tartja fent. Gondolkodásának logizálódása is a 7—8 éves korban 
kezdődik, de még ebben a korban sem képes arra, hogy csupán 
felvett premisszákból valamilyen igazságot vezessen le. A 8—9 
éves gyermek már logikusan kezd gondolkozni: állításait igazolni 
is tudja. 

A 7—9 éves gyermek lelkének fenti vázlata mutatja, hogy a 
hitoktatónak a munkáját milyen széles körültekintéssel kell végezni, 
hogy értékes eredményeket tudjon elérni. A gyermek lelkének 
pontos ismerete a sikernek már fontos tényezője, tehát aki jó 
hitoktató óhajt lenni, legyen jó búvára a gyermeki léleknek. 

Megjegyezni óhajtom, hogy az évszámok közé ékelt lelki je-
lenségek a valóságban nem mindig pontosan a fenti kicövekelés 
szerint mutatkoznak. Mert a lelki élet függő viszonyban van a fa-
jisággal, egyéni dispoziciókkal (egészség, betegség), környezettel* 
De a megfigyelések legnagyobb része általánosságban igazolja az 
évszámokkal való kicövekelés helyességét, lényeges eltérés legin-
kább csak abnormis, patologikus esetekben mutatkozik, vagy nagy 
fajtabeli külömbségeknél. Dobai István. 

(Folytat juk.) 
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B O R S M I H Á L Y 
CSIKSZENTKIRÁLYI 

1 8 8 6 - 1 9 3 7 . 

Folyó év január hó 8-án hunyt el váratlanul tragikus módon 
Bors Mihály sándule§ti földbirtokos, turdaarie§köri felügyelő gond-
nok. Halála mély gyászba borította az unitárius egyházat, már 
azért is, mert tekintélyes vagyonának általános örököséül az egy-
házat tette halála előtt pár héttel kelt végrendeletében. A legutóbbi 
főtanácsi ülésnek bizalmas jellegű értekezletein még ott láttuk, 
ahol élénk figyelemmel kisérte a tárgyalásokat. Azután eltűnt, vég-
képen eltűnt szemünk elől mindig siető, sokszor belső nyugtalan-
ságot eláruló délceg alakja, hogy többé ne lássuk soha. 

Érdekes és nem mindennapi egyéniség. A nagy megindulá-
sok, nagy akarások és elgondolások embere. Ötletek villantak meg 
agyában, melyek több izben maradandó alkotásokban öltöttek lát-
ható formát. Nyolcvan holdas gyümölcsöse, nagykiterjedésű gyü-
mölcsfa oltoványtelepe, rózsák ezreivel ékeskedő „tündérkertje", 
ahogy ő szokta nevezni, vájjon nem utmutatók-e abban a tekin-
tetben, hogy merre fordítsuk figyelmünket népünk megnehezült 
önfenntartásának, az ardeali magyar kisebbségi gazdálkodásnak 
irányításában? Emlékét őrzi a Turdahasadék turista menháza is. 

Amikor beszélgetett vele az ember, legalább reám mindig azt 
a benyomást tette, mintha kérdések és problémák izgatnák, amelyre 
tett is célzásokat. Ugy képzeltem, hogy lényének csak fele volt 
velem, a másik valahol egyebütt. 

Most már megnyugodott. Legendás egyénisége eltűnt. De 
lelke nemes részének élnie és gyümölcsöznie kell a hagyatékban, 
amelyet az egyháznak juttatott. 

Legyen csendes a nyugodalma és áldott az emlékezete. 
Dr. Varga Béla. 
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