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Albert-Lőrincz Márton 
 

Az iskolai vallásoktatás dilemmája 
 

 
Nevelésszociológiai alapozású témafelvezetés 

 
2015 tavaszán a tanügy reformfolyamatában új probléma került a figyelem 

középpontjába: az iskolának továbbra is fel kell-e vállalnia a vallásnevelést, 
vagy/esetleg a társadalom olyan stádiumba jutott, amelyben a vallás már elve-
szítette társadalmi szerepét, tehát ki lehet hagyni a curriculumból. A média ko-
molyan tematizálta a kérdést, emlékeztetve arra, hogy a román demokrácia ’90-
es éveiben, a lázas demokráciakeresés útvesztőiben kísérletező oktatáspolitika 
megújhodásakor, fontos érvek mentén jónak látták a vallásnevelést bevinni az 
iskolába, belefoglalni az iskolai curriculumba – igaz, hogy választható tantárgy-
ként. Ugyanakkor jónak láttak elindítani egy hiánypótló egyetemi képzést, a val-
lástanárképzést, amely ez ideig sikerrel látta el a pedagógusszükségletet. A vallás 
curriculuma – mint fontos kultúraközvetítő szerepet betölteni képes tantárgy – 
tehát rendezett státusba kerülve, gazdagította a tantárgyi kínálatot. A 2011/1 
számú tanügyi törvénybe tételesen is belefoglalták a vallásoktatásra vonatkozó 
előírásokat (18. cikkely, 2. bekezdés), amelyet az Alkotmánybíróság 669/16. 11. 
2014. határozata alkotmányellenesnek nyilvánított.1 A dilemma feloldását a szü-
lőkre bízták, tegyenek belátásuk szerint, gyermekeik boldogulása érdekében. A 
szülők, tanulók és pedagógusok állást foglaltak ebben az ügyben, amit pro és 
kontra véleményekben juttattak kifejezésre. Ennek következtében az oktatás-
szervező, irányító, tervező és ellenőrző feladatokat ellátó Oktatási és Kutatási 
Minisztérium pozitív döntést hozott: a vallásoktatásra jogosultak 89,75%-a ki-
fejezte azt az óhaját, hogy továbbra is szeretne részt venni a választható vallás-
órákon, szám szerint 2 123 645-en (adatrögzítés március 6, 18 óra)2, a vallás-
órák tehát maradnak.  

A vallásórák szükséges voltának jogalapon való megkérdőjelezését nem 
kommentáljuk jogtudományi ismereteink hiányossága miatt, annál inkább peda-
gógiai megfontolásokból. Ha cinikusan közelítenénk meg a problémát, azt kel-
lene mondanunk: na végre, valakiknek eszébe jutott, hogy foglalkozni kell az 
értékkompetenciákkal is. A tantervben előírt tantárgyakban ugyanis a tudásköz-
vetítés mellett az értékképzésre is oda kell figyelni. A curriculum – amellett, 
hogy az egyes tantárgyak specifikumuk szerint járulnak hozzá a kognitív tudás 

                                                           
1 1http://www.edu.ro/index.php/pressrel/22667?theme=print 
2 Uo. 
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gyarapításához – nemcsak direkt, hanem indirekt módon is hatást gyakorolnak 
a neveltre. A reál tantárgyak és a humán tantárgyak másmilyen módon járulnak 
hozzá a tanulók személyiségének fejlesztéséhez, illetve az iskolára háruló szere-
pek teljesítéséhez. A két világháború előtti pedagógia még csak az iskola isme-
retátszármaztató szerepét hangsúlyozta, mint olyant, amely kijelöli a gyermek 
későbbi társadalmi szerepét és helyét. John Dewey (1966) már három elvárást 
fogalmazott meg: 1. az iskolának elő kell készítenie a gyermek társadalmi integ-
rációját, 2. elő kell mozdítania az esélyek kiegyensúlyozását, és 3. támogatnia 
kell a személyiség lelki funkcióinak – kognitív, affektív, morális – kibontakozá-
sát.3 A vallásoktatási curriculum a Dewey által kijelölt funkciók mindegyikéhez 
hozzájárul. Ez az, amiért a vallásórák elmaradását az értékformálás rovására 
írjuk, és abba a fősodorba illesztjük, amely sikerrel szorította vissza a társada-
lomtudományi diszciplínákat, a testnevelést, a műveltségi-művészeti kompeten-
ciafejlesztő tantárgyakat (a fizika térvesztése is ebbe a trendbe tartozik), mint 
olyanokat, amelyekre nincs szükség az ipari teljesítményközpontú társadalmak-
ban, nevezzük ezeket akár indusztriális, posztindusztriális, szolgáltató, techno-
lógiai, információs, tudásközpontú, posztmodern stb. társadalmaknak. Mintha 
az általános műveltség, a humántőke nem is játszana szerepet a gazdasági muta-
tók alakulásában.  

 A demokratikus, tehát depolitizált iskolának két egyenrangú feladatot kell 
magára vállalnia: a tudástranszfert és a kultúraátadást. Lényegében e kettőnek 
az egységében, az át- meg átszövődő kereszteződésekben képződnek azok az 
értékek, amelyek a nevelteket előkészíti későbbi társadalmi szerepeikre, felké-
szítik a sikeres társadalmi beilleszkedésre, adott tér-idő meghatározottságok 
között. A tér-idő a saját kulturális identitásértékeinkre épülő jelen követelmé-
nyeire vonatkozik, a két-három generációra előrevetített jövő perspektívájában. 
A személyes és szakmai integrációhoz nyilván nem csak a tudás és ismeret járul 
hozzá, hanem az a viszonyulási kultúra is, amelynek meghatározója az 
internalizált, integrált és „műveletesíthető” értékrend. 

  
Érték és jövőorientáció 

 
A nagy kérdés mindenkor ez: milyen értékekre kell/lehet építeni a jövőt? A 

kérdésfelvetés jelen korunkban kissé komplikáltnak tűnik, egyrészt azért, mert a 
globalizálódó világ – egyre agresszívabban – a megélhetési értékeket helyezi az 
értékrangsor elejére, és másod-harmadrangúvá degradálja a humánszolidaritás 
és az identitáserősítés értékeit, másrészt, mert a gazdasági érdekek felülírják a 

                                                           
3 Vö. Albert-Lőrincz Márton: Nevelésszociológia. Kolozsvár, 2009, Egyetemi Műhely 
Kiadó. 
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lelki-szellemi szükségletek kielégítésének vágyát, elnyomva azokat az esztétikai 
és etikai értékeket, amelyek nélkül nem ment volna előre a világ. A szép, a jó, a 
nemeslelkűség, a tisztelet, a becsületesség, a szótartás, a megbízhatóság, a fe-
gyelem, a lemondani tudás, az alázat, a család, a gyermek, a szeretet mind olyan 
értékek, amelyek nélkül soha nem leszünk képesek önmagunk kiteljesítésére, 
önmegvalósításunkra, szakmai tisztaságunk tisztességes képviseletére, bármi-
lyen magas szakmai-társadalmi státust érünk is el. Az élet értelme valahol még-
iscsak a boldogságért folyó küzdelem, ami tartalmilag gazdagabb, mint a „jól 
boldogulni az életben” szlogené. Az élet maga a tanulás. A tanulás közelebb 
visz a szükségletek felismeréséhez. Ebben a folyamatban a család és az iskola 
játssza a főszerepet. Erővel és alázattal képviselni önmagunkat aligha leszünk 
képesek, ha a családi értékekhez nem tesszük hozzá azokat az értékeket, ame-
lyeket az iskola alakít ki, kortárscsoport-környezetben. 

Az értékorientációt minden korban a társadalmi érdek jelöli ki, amelyet az 
iskola közvetít a neveltek felé. A tudás, az információ birtoklása csak egyik fel-
tétele a jól választásnak, a jó döntéshozatalnak, de erősen csökkenti hatékony-
ságát, ha hiányoznak életvezetési értékeink, viszonyulás-kultúránk. Az egy bi-
zonyos korszakban fontosnak vélt értékek nyilván a megfogalmazott társadalmi 
ideálban jutnak kifejezésre. A társadalom a maga útján halad, hol az ember 
szükségletei előtt jár, hol mögötte marad. Megtörténhet, hogy a társadalmi 
eszmény nem tud lépést tartani a társadalom fejlődésével, lemarad vagy meg-
előzi azt. A filozófia, az irodalom és a művészetek reagálják le leggyorsabban a 
társadalom pillanatnyi állapota és a társadalmi szükségletek között fennálló vi-
szonyt, művelőik azok, akik figyelmeztetik a társadalmat ezek összhangjára 
vagy diszkrepanciájára. A tantárgyi curriculumok mellett a rejtett curriculumok 
is betölthetik a kiegyenlítés (szükségletmegfogalmazás) funkcióját. A tantárgyak 
kiválasztása ezért jelenthet nagy felelősséget.  

A családi és iskolai nevelés mellett az egyéni életélmények is beleszólhatnak 
az értékválasztásba, pontosabban abba, hogy az élet értelmének keresésében 
milyen alternatívák kínálkoznak fel, és a lehetséges alternatívák közül mit kell 
választanunk. (Kierkegaard, az egzisztencializmus megalapozója irányítja rá a 
figyelmünket arra, hogy az egyéni életeseményeknek meghatározó befolyása 
lehet az egyéni életút kijelölésében.4) Erre is oda kellene figyelni, amikor az is-
kolai kínálatot megfogalmazzák.  

                                                           
4 Kierkegaard (1813–1855) a vallásos egzisztencializmus eszmei előfutára. A lét-létezés 
kérdését a szubjektív létélményhez kapcsolja. Ebben az értelemkeresésben jut el Isten és a 
vallás megkerülhetetlenségéig. A halál állandó közelségében élés szorongásából, a létbe 
kitettség tehetetlenségének érzéséből egyedül csak az egyéni istenszeretet képes kivezetni, 
értelmet adni az egyéni létezésnek. 
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A választás egymagában sem könnyű, de a kiszolgáltatottság még nagyobb 
akkor, ha nincsenek alternatívák. Az iskolának hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a 
tanulók sokértékű kompetenciák birtokába jussanak, hogy felelősséggel vá-
laszthassák ki azt az utat, amely leginkább elvezet ahhoz a célhoz, ahol a szub-
jektív boldogságképzet meghúzódik. Bármennyire is szekularizálódott mai vilá-
gunk, Kierkegaard-ral bízvást állíthatjuk, hogy a vallás egy lehetséges alternatív 
út lehet az örökérvényű emberi értékek felfedezésében.    

 
A vallásóra szükségessége nem vallástanár szemmel 

 
Ki kell-e hagyni a vallásórákat az iskolai oktatás kínálatából olyan körülmé-

nyek között, amikor nem kötelező tantárgyról van szó, és amelyre a tanuló 
„csak jó osztályzatot kap”, tehát iskolai teljesítményét nem rontja, esetleg javít-
ja? A kérdést valószínűleg másként válaszolja meg egy képzett vallástanár, és 
másként egy nem vallástanár, egyrészt felkészültsége, másrészt a szervezetben 
elfoglalt pozíciója miatt. A vallástanár tudniillik egyszerre két szervezet tagja: az 
egyházé és az iskoláé, a tanár csak az iskoláé. Szakmai és emberi habitusunkat, 
felelősségtudatunkat és céljainkat erősen meghatározzák azok a szervezeti sajá-
tosságok és elvárások, amelyeknek tagjai vagyunk. Nekünk, nem vallástanárok-
nak – magától érthetően – a dogmatikai jártasság mellett fontos a harmonikus 
beilleszkedést elősegítő kompetenciafejlesztés is. Számunkra, nem vallástanárok 
számára az lehet a legfontosabb, hogy a tanuló a legjobb kompetenciákkal ke-
rüljön ki az életbe, felkészüljön a rá váró feladatokra, megerősödjön a helytállás 
felelősségében, olyan értékek és kompetenciák birtokosa legyen, amelyek orien-
tációs alapokat nyújtanak a felnőttkor nem egyszer nehéz döntéshelyzeteiben. 
A vallásórák a hit szolgálatán kívül a kulturális és nemzeti identitás erősítését is 
szolgálhatják, ugyanakkor értékformáló és értékközvetítő funkciót töltenek be.  

A vallásóráknak jelentős szerepe lehet a kultúrák közötti közeledésben is. 
Ezt a kijelentést elsősorban az etnikai és vallási szempontból vegyes iskola tá-
masztja alá, másrészt a világon felerősödő vallási intolerancia. A kultúrák köze-
ledését nem annyira a „hitnevelő” – vallástan/hittan: katekizmus, egyháztörté-
nelem, dogmatika, valláserkölcs, apologetika – iskolai tanórák hivatottak elő-
mozdítani, sokkal inkább a vallástörténeti órák. A vallástörténeti órák jól kiegé-
szíthetik a hitoktatást, ugyanakkor perspektívát nyithatnak – a kereszténység 
története mellett – a többi vallási kultúra megismerésére, amelyre ma, a vallási 
intolerancia erősödésének korában, nagyobb szükség mutatkozik, mint koráb-
ban bármikor.  
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A vallásóra szükségessége a transzcendencia-horizont szempontjából 
 
A transzcendens dimenzióra való irányultság alapvető emberi szükséglet. 

Felfedezhető az ember történeti fejlődésében, de lelki működéseinkben is ott 
találjuk. A transzcendencia-horizontról beszélni kell, mind az emberi-történeti 
fejlődés, mind az egyedfejlődés vonatkozásában. Heinz Zahrnt (1997) szerint 
„az egész emberi-történeti valóság ‘theomorf’.”5 A természetfeletti erőkbe való 
hit, az emberen kívül levő hatalomba való kapaszkodás biztonságérzetet adott. 
A társadalmak fejlődésével párhuzamosan haladt az ember és a transzcenden-
cia-viszony fejlődése is. „A törzsi kollektivitástól az individualizálódó öneszmé-
lésen és öntudatosodáson át, az ember fokozatosan eljutott a magas kultúrák 
sajátos hitrendszeréig, az etikai vallásokig, tanokig.”6 A „ki vagyok én?” kérdés 
mindenkor foglalkoztatta az embert, mivel az életben való boldogulás, a bol-
dogság az egyéni létezés alapértéke. Az embert képességei arra predesztinálták, 
hogy az élet értelmének keresésében a hétköznapi tapasztalati szükségletektől – 
mint létfenntartási ösztön-kielégítéstől – eljusson az emberi lét végső értelmé-
nek kereséséig, azaz a transzcendentális szükségletek megfogalmazásáig. A kol-
lektív biztonság és a személyes boldogság ugyanazon a szükségleti piramison 
találja meg a helyét. Amikor a sokat idézett Maslow-féle személyes szükségletek 
rendszerére utalunk, amelyben a szükségletek piramisszerű ábrázolásban, a bio-
lógiai-élettani-ösztöntermészetű alapokra épülve, fokozatosan szűkülnek a szo-
ciális-emocionális jellegű szükségleteken keresztül az önmegvalósítás szükségle-
téig, azt is látnunk kell, hogy az emberi szükségletekben megnyilvánuló értékek 
fejlődése – amelyet a kollektív szükségletek történeti alakulása határozza meg –, 
a transzcendentális szükségletek irányában halad.  

A személyiség fejlődésének ma is érvényes modelljét Carl Gustav Jung raj-
zolta meg. A Jung (1993) által megrajzolt személyiségstruktúra két egyenrangú 
lélektartomány együttesében találja meg a személyiség lényegét: a tudatos és a 
tudattalan részben. A kettőt a tudatküszöb választja el egymástól. A tudatos 
lélekrészben az én helyezkedik el, a maga pszichikus tartalmaival. A pszichikus 
tartalmak közé a tudat négy funkciója sorolódik: a gondolkodás, az érzelem, az 
érzékelés és az intuíció. A tudattalan lélekrész két komponensből tevődik ösz-
sze: a személyes és a kollektív tudattalanból. A személyes tudattalan az elnyo-
mott (szublimált) emlékek tárháza, amelyek gyengék, halványak, nem elég erő-
sek ahhoz, hogy áttörjék a tudatküszöböt. A kollektív tudattalan az egyetemes, 

                                                           
5 Zahrnt, H.: Az Isten-kérdés. Budapest, 1997, Kiadja a Református Zsinati Iroda Tanulmá-
nyi Osztálya, Nemzetközi Theológiai Könyvek sorozat, 27. Kötet, 63. o.  
6 Albert-Lőrincz Márton: A lélek párbeszéde. Az istenkép pszichológiai és dogmatikai alap-

jai.  2007, Kolozsvár, Presa Universitară Clujeană, 21. o. 
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úgynevezett kollektív emlékezet tárháza, amelyeket a generációk emlékezete 
tovább visz. Jung ezeket a kollektív emlékeket nevezi ősmintáknak, archetípu-
soknak. „Az emberiség legnagyobb és legszebb gondolatai ezeken az ősi képe-
ken, mint egy alaprajzon helyezkednek el.”7 Úgy vélem, hogy a transzcendentá-
lis szükségleteket a jungi tudattalan lélektartalomban találjuk meg.  

Csirszka János (1993) személyiségmodellje a test-lélek-szellem trió egységét 
valósítja meg. A lélek és a szellem két, a testi valóságtól különböző valóság, de 
nem azonosak egymással, más-más tartalmak és más-más funkciók kapcsolód-
nak hozzájuk. A lélek az élménytartalmak dinamikus struktúrája, a szellem a 
transzcendens képességek és tartalmak területe. A kettő együttesen a psziché. A 
szellemi létréteg transzcendenciára való irányultsága nem tárgyiasítható transz-
cendencia-tapasztalat, hanem az az alapvető állásfoglalás, amely a transzcen-
denciára való irányulás képességét tartalmazza. 

 
Létrétegek Tartalom Funkció Irányulás 
SZELLEM Transzcendens 

kapacitás és tar-
talmak 

Szuverén alapvető 
állásfoglalás. Részvétel 
a természetfeletti élet-
ben 

Transzcendenciára 

LÉLEK Élménytartalmak 
és formák dina-
mikus struktúrája

Viselkedés, magatar-
tás, életvitel 

Önmegvalósító és 
alkotó, alakító te-
vékenységre 

BIOLÓGIAI 
ALAP 

A testi szervezet 
humorális és ösz-
tönös adottságai-
val, vérmérsékle-
tével 

Életáradás, életre irá-
nyítás. Dinamikus 
sztereotípiák 

Környezetre 

A személyiség ontológiai szerkezete8 

Az énfejlődés mindegyik szakaszában a személyiség szuverén módon nyil-
vánul meg, ura önmagának és környezetének, mivel megvan a választó, az állás-
foglaló, az alkotó és alakító képessége. A személyiség nem egyszerű pszicho-
szomatikus egység, hiszen „az ember evidenciaélménye tanúskodik arról, hogy 
léte túlmutat az állapotaiban aktuálisan kifejeződő jelenség-voltán.” 9 

                                                           
7 Jung, C. G.: Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. Budapest, 1993, Európa Könyvki-
adó. 
8 Forrás: Csirszka János: Az emberi személyiség pszichológiai vázlata. Budapest, 1993, 
Árboc Kiadó, 11. o. 
9 Uo. 10. o. 
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Az iskolai nevelésnek nemcsak hatnia kell a személyiségre, hanem oda kell 
figyelnie a személyiségi struktúrákban meghúzódó szükségletek kielégítésére is. 

 
Következtetés 

 
A fent megfogalmazott gondolatok alapján két fontos következtetés vonha-

tó le:  
1. A vallásórák fontos szerepet tölthetnek be abban az edukációs kínálat-

ban, amelyet az egyetem előtti oktatás magára vállal annak érdekében, hogy 
előkészítse a teljes értékű, alkalmazkodni tudó embert társadalmi szerepeire. Az 
oktatási és nevelési curriculumnak tekintettel kell lennie a személyiség transz-
cendentális dimenziójára is. Csirszka rámutatott, hogy a személyiség transzcen-
denciaszükséglete kódolva van a személyiségstruktúrában, mint olyan feltételek 
rendszere, amelyek az embert emberré teszik. A vallásórák jelentős szerepet 
kaphatnak a kardinális életvezetési értékek kialakításában. 

2. Az iskolai vallásórákat, a hitben való elmélyülés mellett, érdemes kiter-
jeszteni a nagy etikai vallások történetének oktatására is. Olyan kulturális és 
multikulturális kompetenciák kialakításához járulhat hozzá, amelyekre nagy 
szükség mutatkozik abban a kortárs világban, amelyben a vallási, etnikai és 
xenofób türelmetlenségek felerősödését napról napra megtapasztaljuk közvet-
lenül vagy közvetett módon. A vallásórák lehetőséget nyújthatnak a nagy etikai 
vallások és kultúrák megismeréséhez, előmozdíthatják a vallások és felekezetek 
közötti kapcsolódási pontok keresését, hozzájárulhatnak az etnikai-faji diszkri-
mináció csökkenéséhez, az előítéletek lebontásához, és nem utolsósorban: erő-
síthetik az iskola kultúraátadó szerepét. 


