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A Pécsi Egyházmegye hitoktatóinak 
helyzete és jövõképe

A vallás átalakulása, a vallásosság hagyományos formáinak visszaszorulása általá-
nos trend a keresztény kulturális alapokra épülõ nyugati társadalmakban. Ez a fo-
lyamat sokrétû, gyakran ellentmondásos: a tradicionális elemek átalakulnak, új for-
mában kelnek életre; gyengül a régi rituálék gépies megõrzését elõtérbe helyezõ
külsõdleges vallásosság, ugyanakkor erõsödik a személyes döntésen alapuló, belsõ
elkötelezettséget igénylõ aktivitás szerepe (Tomka M. 2000: V. 2.). Közben a val-
lás egyéb alrendszerek feletti integrátor-szerepe megszûnt. A vallás már nem egy-
értelmû és nem az egyetlen természetes értelemadó közeg a modern világ válaszo-
kat keresõ embere számára (Kamarás 2003: 13–39). A vallásos ismeretek és érté-
kek átadása – a pluralista társadalom kihívásainak hatására – professzionalizálódik.
Ebben a munkában – a papság mellett – kiemelt szerep hárul egy fontos közvetítõ
rétegre, a hitoktatókra. Tanulmányunk középpontjában a Pécsi Egyházmegyében
tevékenykedõ katolikus felekezetû hitoktatók életkörülményeinek vizsgálata áll
egy kulcsszavakkal elõhívott asszociációkra építõ kutatás eredményei alapján.1

Magyarországon – ahogy a volt szocialista blokk országaiban általában jellem-
zõ – a fenti változások összekapcsolódtak a centralista politikai struktúrák által ho-
zott döntések következményeivel (Tomka M. 2003: 9–27.). Míg a szocialista idõ-
szakban az államhatalom tudatos egyházellenes politikája felgyorsította a szekula-
rizációt (Horváth 2007: 176–187.), addig a rendszerváltást követõ idõszakban az
egyházi intézményrendszer újjászervezése lehetõséget biztosított az aktívabb társa-
dalmi jelenlétre (Ragadics 2007a: 188–192.). Az átalakulás következményeként a
korábban népegyházi szerepben lévõ történelmi egyházak számára kiemelten fon-
tos, hogy képesek legyenek a vallásos értékrend hatékony és hiteles képviseletére
(Tomka F. 1999: 9–24.). 

A vallási szervezetek kezében lévõ intézményrendszer (templomok, plébániák,
parókiák hálózata mellett egészségügyi, oktatási és szociális intézmények) fenntar-
tása feladat és teher, ugyanakkor komoly lehetõség is az egyházak reprezentánsai
számára. Alkalmas arra, hogy jelen legyenek a szekularizált társadalomban, s elér-
jék annak releváns tagjait. Az egyházi jelenlétet a szükségletek is megalapozzák: az
állami, önkormányzati ellátórendszer, valamint a civil szféra gyengeségei olyan ûrt
eredményeztek (különösen a szociális szektorban), amelynek betöltésére a történel-
mi egyházak képesek – elsõsorban értékrendjük és hagyományaik miatt (Ragadics
2007b: 65–71.).

1 A vizsgálat módszerében a nyitott kérdéseket felhasználó kérdõíves kutatásokkal adekvát.
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Hitoktatók a mai magyar társadalomban

A történelmi egyházak munkájában sajátságos szerep hárul a hitoktatókra – elsõsor-
ban az adott felekezethez kapcsolódó értékek és normák átadása, közvetítése terén.
II. János Pál pápa hitoktatásról szóló enciklikája (Catechesi tradendae 1979) alap-
ján: „Az Egyház tudja, hogy legjobb erõit kell bevetnie a hitoktatásba, nem kímél-
ve sem fáradságot, sem gondot, sem anyagi áldozatokat…” A magyar katolikus hit-
oktatás kerettantervének bevezetõje is feltételezi: „…a hittanárok és hitoktatók hit-
oktatásra felkészített, megfelelõ teológiai, pedagógiai és a kateketikai ismeretekkel
rendelkezõ, élõ hitû katekéták…” (1996: 4–5.)

A magyarországi hitoktatók élethelyzetében, munkájában ugyanakkor számos
ellentmondás is érvényesül. Munkavégzésük helye nagyfokú heterogenitást mutat.
Az egyházi fenntartású intézményeket kivéve önkormányzati, alapítványi fenntar-
tású óvodákban, iskolákban folytatják tevékenységüket a fenntartó engedélyével,
így gyakran vendégként vannak jelen az intézményben és a tantestületben. A veze-
tõi kontroll többnyire nem érvényesülhet közvetlen módon felettesük, a területért
felelõs plébános jellemzõ túlterheltsége miatt. 

Az általuk oktatott tárgy világnézetet ad át, értékrendet közvetít (a belsõ viszonyu-
lás, az elkötelezettség fontosabb az átadott tudásanyagnál), így speciális módszereket
igényel: kiemelten fontos a hitoktató személyes példája, személyisége és hozzáállása.
A tantárgy sajátosságaiból erednek a számonkéréssel kapcsolatos dilemmák is. Más
tárgyak esetében a leadott tananyag elsajátításának kényszerét a rendszeres számon-
kérés, mérés alapozza meg. A hittan esetében ez a lehetõség / kényszer csak az egy-
házi iskolák esetében jelentkezik, más esetekben ez a kontroll-eszköz hiányzik a mun-
kafolyamatból (kreativitásra ösztönözve a hitoktatót). Köztes szerepük alkalmanként
élesen jelenik meg: többségük világiként, laikusként tevékenykedik, ugyanakkor az
egyház hivatalos intézményrendszerét (sokak szemében a klérust) képviselik a gyer-
mekek, szülõk és más tárgyakat oktató kollégáik elõtt. Az éves rendszerességgel meg-
rendezésre kerülõ továbbképzésen és lelkigyakorlaton kívül kevés lehetõségük adó-
dik arra, hogy tapasztalataikat, napi problémáikat megosszák más hitoktatókkal, hit-
tanárokkal. A fenti sajátságok miatt kiemelten fontos minden olyan vizsgálat, amely
feltárja a hitoktatók speciális helyzetét, problémáit és lehetõségeit.

Kutatás a Pécsi Egyházmegye hitoktatóinak körében

A Pécsi Egyházmegye gyakorló hitoktatói körében végzett vizsgálatunk célja elsõ-
sorban az volt, hogy megismerjük a gyakorló hitoktatók, hittanárok munkavégzés-
sel, munkahelyi környezettel kapcsolatos attitûdjeit, terveit és elvárásait. A kutatást
egy, a Pécsi Püspöki Hittudományi Fõiskolán meghirdetett kutatószeminárium2 ke-

2 A kutatást végzõ csoport tagjai: Ragadics Tamás (oktató), Kovácsné Gál Katalin, Nagyné Gál Má-
ria, Somodi Imre, Tutti Tibor, Ujhelyi Csilla Katalin.
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retei között végeztük, így az is fontos volt, hogy a vizsgálattal új módon létesítsünk
hidat a képzõhely és a munkaerõpiacon jelenleg aktív korábbi hallgatók között a ha-
tékonyabb képzés érdekében. 

A mintavételre egy nyitott kérdéseket tartalmazó, asszociációkat, véleményeket
elõhívó, önkitöltõs kérdõív felhasználásával került sor 2011 novemberében. A kér-
dõíveket a Pécsi Egyházmegye gyakorló, heti rendszerességgel oktató katekétái töl-
tötték ki önkéntesen. Vizsgálatunk a mintavétel hiányosságai miatt (nem valószínû-
ségi, a hitoktatás helyére nézve nem reprezentatív) csupán egy nagyobb, országos
vizsgálatot megalapozó elõzetes tesztelésnek tekinthetõ, amelynek eredményei és
tapasztalatai irányadóak lehetnek egy szélesebb körû kutatás elõkészítéséhez. Ezzel
együtt a Pécsi Egyházmegyében a gyakorló hitoktatók kb. 25-30%-a szerepelt a
mintában (48 fõ). Felvettünk háttérváltozókat is (hitoktatás helyszíne, oktatott kor-
csoportok, a hitoktató életkora, képzettsége stb.) ezek azonban a válaszadók ala-
csony száma és a mintavétel módja miatt nem relevánsak.

Nyitott kérdéseinket egy egyszerû, a hitoktatók munkakörülményeivel kapcso-
latos SWOT-analízis kialakításnak céljával a következõ módon fogalmaztuk meg:

– Milyen örömei, sikerei voltak / vannak munkája során? Mire büszke? Mi
a jó ebben a munkában? Miért érdemes hitoktatóként tevékenykedni?
– Milyen problémái, nehézségei vannak munkája során? Mi hátráltatja mun-
kájának eredményességét?
– Milyen tervei, igényei vannak a jövõre nézve (hivatás)? Saját szakmai fej-
lõdése szempontjából milyen lépéseket tart fontosnak? Ön – ha lehetõsége
lenne - milyen területeken változtatna a hatékonyabb katekézis érdekében? 
– Mit gondol (milyen változásokra számít) a hitoktatással, a munka külsõ
feltételeivel kapcsolatban a jövõre nézve?

Hitoktatás: öröm és büszkeség

A hitoktatók többnyire az elsõ kérdésre válaszoltak a legterjedelmesebben. Ez ör-
vendetes tény, mert objektíve azt jelzi, hogy egyáltalán vannak örömök, sikerek eb-
ben a hivatásban, és feltételezhetõen ezekbõl van több, nem pedig a kudarcokból,
nehézségekbõl. Szubjektíve pedig azt, hogy a hitoktatók – és ez nem kevésbé fon-
tos – hivatásuknak inkább örömeit, mintsem nehézségeit látják.

Közel sem meglepõ módon a hitoktatók legnagyobb sikere munkájuk során az,
hogy Istenhez vezethetik a gyermekeket, hitet ébreszthetnek bennük, és vezethetik
õket a hit útján. Ilyen jellegû válaszok az esetek nagy hányadában fordultak elõ.

A második leggyakrabban elõforduló sikerélmény, örömforrás számukra az,
hogy a gyermekek érdeklõdnek a keresztény hit kérdései iránt, és lelkesen vesznek
részt az órákon. Sokan válaszoltak úgy, hogy számukra önmagában pozitív, hogy
gyerekekkel foglalkozhatnak, és hogy szeretetet adhatnak nekik és kaphatnak tõlük.

A válaszadók majd’ harmadánál fogalmazódott meg sikerélményként az, hogy
a gyermekeket a hitoktatók bevezették az egyházi közösségbe. Értve ez alatt azt,
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hogy a gyermekek szentségekhez járulnak (gyónás, elsõáldozás, bérmálás), szent-
misére járnak, részt vesznek különbözõ egyházi programokon (pl. hittantábor), il-
letve hogy sikerült kialakítani keresztény ifjúsági csoportokat.

Pozitívumként értékelhetõ az is, hogy a hittanosokon keresztül a szülõket, a csa-
ládot is evangelizálni lehet.

Fontos tényezõ a hitoktatók munkájukkal való elégedettségében, hogy olyan hi-
vatást végeznek, amelyet igazán fontosnak tartanak, amelyben mély értelmet lát-
nak, és amelyben „Isten munkatársaiként” tekinthetnek magukra.

Hat válaszadó szerint hivatásuk végzése közben nem csak õk igyekeznek a rá-
juk bízottakat Isten felé vezetni, hanem õk maguk is növekszenek hitükben, spiri-
tuális elmélyültségükben.

Végül néhány válaszadó számára örömet, sikert, büszkeséget jelent az, hogy hit-
tanos tanítványai jól szerepelnek a hittanversenyeken, az iskolai rendezvényeken,
és egyéb tantárgyak esetében is a jó tanulók közé tartoznak.

Ezenkívül tíz egyéb válasz is született, amely a fenti kategóriákba nem volt be-
sorolható. Ez azért örvendetes, mert azt tanúsítja, hogy a hitoktatásban – a hitokta-
tók szerint – sokféle örömforrás, sikertényezõ rejlik, illetve hogy ezeket a hitokta-
tók észre is veszik, felismerik. Ezek közül csak egyet szeretnénk kiemelni, azért
mert elsõre talán nagyon hízelgõ a hitoktatásra vonatkozóan, ám – feltéve, hogy a
válaszadónak igaza van – komoly kritikát fogalmaz meg a formális iskolai nevelés-
sel kapcsolatban: „Azért érdemes ezen a területen tevékenykedni, mert sok esetben
a hittanóra az egyetlen alkalom, ahol a gyermek szeretetet kap.”

Csupán egyetlen fõ válaszolt úgy, hogy nem volt sikere és öröme munkájában. 

Problémák, konfliktusok

Ha a második kérdésre adott válaszok alapján azokat a tényezõket vizsgáljuk, ame-
lyek a hitoktatóknak munkájukban nehézséget okoznak, akkor azonnal szembeötlik
a szülõi érdektelenség mint legsúlyosabb probléma. A válaszadók közel fele emlí-
ti, hogy a hittanórai és a családi nevelés között nincs kongruencia, mert a családi
vallásgyakorlás sokszor hiányzik vagy formális. A szülõk nem mutatnak példát
gyermekeiknek a vallásos életre vonatkozóan. Az, hogy a gyermek eltérõ norma-
rendszerrel találkozik otthon és a hittanórán, nagy nehézség elé állítja a hitoktatót. 

A második legnagyobb probléma az óraegyeztetés. A válaszadók harmada sze-
rint a hatékony hitoktatást lehetetlenné teszi, hogy nincs a hittannak órarendi helye,
így csak nulladik órában vagy késõ délután (egy válaszadó szerint 4 óra után!) le-
het megtartani. Ráadásul a tanulók jelentékeny része délután fakultatív foglalkozá-
sokon (szakkör, edzés stb.) vesz részt, amelyek sok esetben ütköznek a hittannal,
mert az iskola a délutáni programok megszervezésekor nem mindig van tekintettel
a hitoktatásra. Így a hittanosok gyakran hiányoznak a hittanóráról, vagy legalábbis
kénytelenek egyik foglalkozásról a másikra rohanni. Ezzel függ össze a gyerekek
fáradtsága is, amely a válaszadók szerint a harmadik legfõbb akadály (tíz válaszban
jelent meg ez a téma): ez nem is csoda, ha a hittanórára csak a tanítási nap végez-
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tével kerülhet sor. A fáradt, pihenésre, kikapcsolódása vágyó tanulókat sokszor –
érthetõ módon – kevéssé köti le a hittan.

A nehézségek sorában a negyedik a megfelelõ tankönyvek, oktatási segéd-
anyagok, szemléltetõ eszközök hiánya. 

A válaszadók közül hatan problémásnak ítélték a hitoktatók és a papság viszo-
nyát: szerintük a papság nem támogatja kellõen a hitoktatók munkáját. Még elszo-
morítóbb, hogy csupán egyetlen válaszadó mondta azt, hogy ennek oka az, hogy a
papság is túlterhelt, a többiek szerint egyszerûen érdektelenségrõl van szó. A ne-
hézségek sorrendjében közvetlenül ezután következik a hitoktató és a tantestület
nem megfelelõ kapcsolata.

Ugyanakkor látható, hogy a problémák forrását a hitoktatók nem csupán külsõ té-
nyezõkben, hanem önmagukban is keresik: néhány válaszadó saját korlátait (túlter-
heltség, rutin hiánya, megbecsültség hiánya, bûn) is megnevezte, mint nehézséget.

Problémát jelent a tanulók érdeklõdésének hiánya, a lemorzsolódás, az alacsony
tanulói létszám is. Nem megoldott a hitoktatásból kikerülõk utógondozása, nincse-
nek erre alkalmas ifjúsági csoportok.

A problémák rangsorában csak az utolsó helyen jelenik meg a hitoktatók ala-
csony fizetése (három fõ említette). (Ezen kívül két válaszadó említést tett az anya-
gi források hiányáról, ám válaszukból nem derült ki egyértelmûen, hogy saját ho-
noráriumukról vagy a katolikus egyház által a hitoktatásra fordított összegekrõl –
pontosabban azok alacsonyságáról – van szó.) Mindenestre megállapítható, hogy a
hitoktatók többsége nem a materiális jellegû problémákban látja a hitoktatás leg-
fõbb kerékkötõit (kivétel ez alól a taneszközhiány).

A fentieken kívül egyéb problémákat is megjelölt a válaszadók. Például: magas
csoportlétszám, a nem hittanos gyerekek rossz példája, gyakorlati jellegû tovább-
képzések hiánya, a szekuláris világszemlélet stb. 

Tervek, igények, lehetõségek

A harmadik kérdésre adott válaszaikban a hitoktatók egyaránt kitértek arra, hogy
õk maguk miben kívánnak változni, illetve az egyházmegyének miben kellene vál-
toztatnia a hatékonyabb katekézis érdekében. A válaszoknak ez a két típusa szoro-
san összefügg. Hogy példaként egy jellemzõ választ említsünk: a továbbképzése-
ken való részvétel egyrészt a hitoktató egyéni hajlandóságán múlik, másrészt azon,
hogy az egyház egyáltalán szervez-e továbbképzéseket. Ugyanígy kétoldalú dolog
a hitoktatók és az egyházszervezet, illetve a hitoktatók egymás közti kapcsolatainak
szorosabbra szövése. Ilyen megfontolások alapján nem látjuk indokoltnak a „lehetõ-
ségek” kategória szétválasztását egyéni illetve a szervezetben rejlõ lehetõségekre.

A válaszadók többsége gondolta úgy, hogy a továbbképzésben való részvétel le-
hetõséget jelent a katekézis eredményesebbé tételére. Egyesek felsõfokú teológiai
tanulmányokat kívánnak folytatni a Pécsi Püspöki Hittudományi Fõiskolán, vagy
éppenséggel már folytatnak is. Mások részt vesznek hitoktatói továbbképzéseken –
vagy legalábbis az igényük megvan rá. Vannak, aki szakirányú továbbképzéseken
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(pl. mentálhigiéné) vesznek részt / kívánnak részt venni. Egyesek az egyházi rend
felvételét is tervezik (diakonátus). Ismét mások önállóan, autodidakta módon kép-
zik magukat. Elmondható tehát, hogy a tárgyi és szakmódszertani tudásnak a hitok-
tatók nagy jelentõséget tulajdonítanak. Az viszont rendkívül meglepõ, hogy – bár
hitoktatókról van szó – a lelki fejlõdés, a spiritualitásban való elmélyülés fontossá-
ga nem jelent meg ilyen súllyal a válaszokban: csupán három válaszadó említi. (Il-
letve néhányan tesznek említést arról, hogy Jézus Krisztus, Isten kegyelme stb. ál-
tal válik valaki jó katekétává.)

A második legfontosabb lehetõséget a hitoktatók a hitoktatás módszertani meg-
újításában látják: új tankönyvekkel, a figyelmet jobban megragadó tanítási módsze-
rekkel, technikai eszközökkel stb. Ebbõl az látszik, hogy hitoktatók jelentékeny ré-
szére jellemzõ egyfajta „technokrata” szemlélet, amely szerint a katekézis haté-
konyságának javítása technikai kérdés (is): informatikai eszközökkel, új
tankönyvcsaládokkal, új oktatási stratégiákkal megoldható. Pedig ennél jóval több-
rõl van szó. Erre érzett rá az a hat válaszadó, akik szerint a hittant „tantárgyatlaní-
tani” kell: a formális ismeretközlés helyett a tanulók lelki épülésére, a merev tan-
órai keretek helyett a bensõségességre kell helyezni a hangsúlyt. Valóban: bár nagy
szükség van a korszerû szakmódszertanra és modern taneszközökre, a hitoktatás
megújítása sokkal inkább a hittan mint tantárgy gyökeres átértelmezésétõl várható.

Hat válaszban jelent meg a hitoktatók közötti folyamatos kapcsolattartás,
együttmûködés fontossága. Ennek pozitív hozadéka – a kölcsönös segítségen kívül
– az állandó tapasztalatcsere is lehetne.

Ugyanennyien jegyezték meg, hogy a hitoktatást szoros kapcsoltban kell szem-
lélni és végezni a családpasztorációval, szülõkatekézissel. Ez egyrészt feltétele,
másrészt következménye a sikeres hitoktatásnak. Feltétele, mert a gyermekek közt
végzett hatékony katekézis nehezen képzelhetõ el, ha a tanuló a családban nem ta-
lálkozik a hittanórán átadott értékekkel. Következménye, mert a gyermeken keresz-
tül a hitoktató a szülõt is evangelizálni tudja. Ebben lát egy fontos lehetõséget a hit-
oktatók egy része.

Részben összefügg ezzel, hogy néhány válaszadó a hitoktatók tevékenyégét radi-
kálisan átértelmezve úgy gondolja, hogy – természetesen a gyermekek iskolai hitok-
tatását sem zárójelbe téve – a felnõttek katekézisére kellene nagyobb hangsúlyt he-
lyezni. Ez összhangban van a katolikus egyház eredeti, ókereszténykori hagyományá-
val, illetve mai gyakorlatával, mely szerint az évszázadokon át gyakorolt formális,
ismeretközlõ, „kötelezõ” iskolai hitoktatás helyett a kereszténységet érett fejjel és tu-
datos elhatározással választó felnõttek katekézise preferálandó (Keszeli é. n.: 6–20.).

Négy válaszadó gondolja úgy, hogy a hitoktatás hatékonyságának emeléséhez
javítani kell a hitoktatók erkölcsi és anyagi megbecsültségén. Ugyanennyien véle-
kednek úgy, hogy szorosabbra kell fûzni a hitoktatók kapcsolatát az egyházszerve-
zettel mikroszinten (plébánia) és makroszinten (egyházmegye) egyaránt.

A hitoktatók örömteli kreativitását jelzi, hogy számos további, a fenti kategóriák-
ba nem sorolható lehetõséget is megfogalmaztak a hitoktatás eredményesebbé tételé-
re: pl. szentségek vételére való alaposabb felkészítés, iskolakápolna kialakítása, zene
alkalmazása a katekézisben, cigánypasztoráció felkarolása stb. Sõt nagyszabású, az
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egyházi hierarchia szerepét átértékelõ javaslatok is megfogalmazódtak, mint például
a laikusok nagyobb részvétele az egyház életében, illetve bázisközösségek kialakítá-
sa. Az egyik válaszadó pedig – bár nem zárhatjuk ki, hogy részben iróniával állunk
szemben – teljesen szakítana a hitoktatás eddigi gyakorlatával: „A hatékonyabb
katekézis érdekében beszüntetném a hitoktatást, és tanúságtevõ életet élnék.”

Mit hoz a jövõ?

A negyedik kérdésre adott válaszok mutatják a legnagyobb varianciát: a válaszadók
közel 60 különbözõ választ fogalmaztak meg. Ezek a visszajelzések annyira sokfé-
lék, hogy kategóriákba sorolni õket szinte lehetetlen. Ezért a következõkben úgy
fogjuk osztályozni a válaszadókat, hogy optimistán vagy pesszimistán látják a jövõt.

A válaszadók többsége optimistán szemléli a jövõt, és pozitív irányú változások-
ra számít. Az optimista jövõképpel rendelkezõk közé soroltuk azokat is, akik elége-
dettek jelenlegi munkakörülményeikkel, ezért nem tartanak szükségesnek változáso-
kat. 8 fõ kifejezetten pesszimistán látja a jövõt, elsõsorban saját jövõjét. A pesszimis-
ták közé soroltuk azokat is, akik azt írták ugyan, hogy nem számítanak változásokra,
de válaszaikból egyértelmûen kiderül, hogy negatívan látják a jövõt. 4 fõ nem számít
változásokra, 5 fõ nem tudja, mit várjon a jövõtõl, 1 fõ pedig nem válaszolt. A továb-
bi 10 válaszadó többnyire óhajokat és elvárásokat fogalmazott meg anélkül, hogy
nyilatkozott volna arról, bízik-e ezek megvalósulásában. Ezek a válaszadók tehát
nem fogalmaztak meg egyértelmû (pozitív vagy negatív) jövõképet.

Az optimista válaszok között többször fordul elõ a bizalom kifejezése az új pé-
csi püspök, Udvardy György személyében. Sokan gondolják úgy, hogy az új püs-
pök tevékenységének köszönhetõen rendezettebbek lesznek a Pécsi Egyházmegye
viszonyai, ami pozitív hatással lesz a katekézisre is. Láthatjuk, hogy egy aktuális
esemény – egy új fõpásztor kinevezése – milyen jelentõs hatással volt az egyház-
megye hitoktatóinak közérzetére, jövõképére. Továbbá az optimisták közül többen
remélik, hogy növekszik a hitoktatás, a hitoktatók erkölcsi és anyagi megbecsültsé-
ge, órarendi helyet kaphat a hittan, javul az együttmûködés a szülõkkel, pedagógu-
sokkal és a papsággal, illetve új lehetõségek tárulnak fel a pasztorációban elsõsor-
ban a laikusok bevonásával.

A pesszimisták elsõsorban a saját egzisztenciájukat féltik, leépítésektõl, csökke-
nõ gyermeklétszámtól és emelkedõ kötelezõ óraszámtól tartanak, illetve nem remé-
lik, hogy a hittan órarendi helyet kap.

Összegzés

A fenti eredmények – elsõsorban az alacsony elemszám miatt – nem szolgálhatnak
alapként messzemenõ következtetésekhez, ugyanakkor érdemi információkat közöl-
nek egy speciális, átmeneti és ellentmondásos helyzetben lévõ pedagógusrétegrõl,
ezáltal elõsegítik a hitoktatókra jellemzõ élethelyzetek és problémák megértését.
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A vizsgálat során szerzett tapasztalatok lényegesek (támogatásul, megerõsítésül,
iránymutatóul szolgálnak) a gyakran egymástól elszigetelten tevékenykedõ hitokta-
tók, hittanárok, valamint a képzésükben érintett intézmények, oktatók számára is. 

Eredményeink fontos visszajelzést jelentenek a munkahelyi környezet aktorai-
nak, a hitoktatók tevékenységét irányító plébánosoknak és az egyházmegye okta-
tásszervezési feladatokat ellátó munkatársainak is. A gyermekek, fiatalok és idõ-
sebbek javára megvalósított hatékony hitoktatói hivatás komoly kooperációt igé-
nyel a fenti szereplõk részérõl.

Vizsgálatunk közvetve hozzájárulhat egy nagyobb, a hitoktatók körében vég-
zendõ országos kutatás megalapozásához, amely eredményeivel támogathatja a hit-
oktatói pálya népszerûsítését a fiatalok körében, illetve alapul szolgálhat egy – a
speciális körülményekhez és szükségletekhez igazodó –, a lemorzsolódás és kiégés
megelõzését célzó hitoktatói életpályamodell kialakításához.
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