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A Magar Pax Romana tanácskozott Veszprémen - mertan, erkölcstan, vallástan, hittan a nagvilágan és hazánkan címmel
rendezte meg 52. kongresszusát április 7-9. között a Magar Pax Romana (MPR) katolikus értelmiségi mozgalom. A kongresszus ideje
alatt tartotta az MPR soros közgűlését is, ahol a mozgalom új elnökévé választották Horáni Özsé egetemi tanárt, alelnökévé pedig
Mikulás Domonkost.
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Szentmisével kezdődött a kongresszus, melet Márﬁ Gula érsek vezetésével mutattak e a rendezvénnek otthont adó veszprémi érseki
hittudománi főiskola kápolnájáan. Pálhegi Ferenc pszichológus, egetemi tanár a keresztén pedagógiáról, s a Krisztus-központú
értékrendről tartott előadást. Ismertette a manapság legelterjedte pedagógiai iránzatokat, hangsúlozva: ezek forrása mindig az
emerkép. Az előadást pedagógiai kerekasztal-eszélgetés követte Mikulás Domonkos, a kecskeméti piarista gimnázium tanára
vezetésével, melnek résztvevői Korzenszk Richárd tihani encés perjel (aki 1991-1994 között miniszteri iztosként a Művelődési és
Közoktatási Minisztériuman az egházi iskolák szervezéséen munkálkodott, s 1992-től a Katolikus Iskolák Főhatóságának ügvezető
elnöke volt), valamint Kotsch eáta, az LT TFK oktatója és a Sapientia Szerzetesi Hittudománi Főiskola óraadó tanára. A eszélgetésen
töek között arról esett szó, mit vár el a világ a keresztén iskoláktól, milennek képzelik a keresztén pedagógust, s melek azok a
speciális „keresztén” feladatok, ameleket el kell látnia a keresztén iskoláknak. A kereszténség nem ismeretanag, hanem életstílus,
fogalmazódott meg alapvetésként, s igazáól a pedagógusok személiségén, lelkiségén múlik, e tudja-e tölteni eg keresztén iskola a
feladatát. Meghatározó a pedagógus emerképe, világképe és világnézete. A páreszéd során felelevenedett a közelmúlt: az első egházi
iskolák szerveződésének gakran konﬂiktusos története, s az is, miért jött létre olan kevés ökumenikus intézmén. lhangzott: gakran
előfordul, hog az érettségi előtti éveken elviszik a gerekeket más világi intézméneke, ahol még tö ismeretanagot kaphatnak a
növendékek – mivel az egházi intézméneken a nevelés hangsúlosa az oktatásnál. Hiánosságként fogalmazták meg a eszélgetés
résztvevői, hog a keresztén iskoláan a pedagógus nem mindig éli meg, hog pedagógiai munkáját végezve Krisztus munkatársaként
tevékenkedik. zzel is összefügghet, hog kevés szaadságot hag a diákoknak önállóságuk, felelősségtudatuk kiontakoztatására, azaz
mintha kevésé íznának a tanárok a kegelem munkálkodásáan. Töen szóvá tették, hog a keresztén iskolák nem akarják a leszakadó
rétegek germekeit vállalni, általáan inká elit iskolát akarnak építeni. Kamarás István, a Pannon getem tanára a vallástan, a hittan
oktatásáról, eltérő céljairól és a magar találmánról, az emerismeret és etika tantárg evezetésének tapasztalatairól szólt. Átfogó képen
mutatta e a hittan és emerismeret-etikaoktatás helzetét urópáan. Van, ahol a hittannak nincs vag alig van alternatívája, másutt pedig a
választható formák sokfélék (etika, vallásismeret, társadalomismeret, polgári ismeretek, ﬁlozóﬁa germekeknek), illetve létezik vallástan,
emerismeret más tantárgaka eépítetten is. Kamarás István továá heltelenítette, hog nálunk elsősoran nem is a szülő választ a

germekének alternatív tárgat, hanem az iskola dönti el, mit kínál. Prolematikusnak találta továá azt is, hog íg a hittanos gerek
kimarad az emeri és társadalmi jelenségek szélese, alaposa megismeréséől, valamint másféle erkölcsi, vallási rendszerek
ismeretéől. Megállapította uganakkor, hog míg urópáan az utói tíz éven erősödött az emer-, erkölcs-, társadalom- és vallásismeret
jelenléte az oktatásan, hazánkan jelentősen gengült, annak ellenére is, hog ekkor kezdődött meg nálunk az egetemi szintű
tanárképzés e területen. A kongresszus előadói között volt Thorda Attila, a Gál Ferenc Hittudománi Főiskola rektorhelettese, aki
alapfogalmakat (katekézis, katekéta, katekumen, diakónia, martria, liturgia) tisztázó előadásáan vallásoktatás és katekézis (hittan) feladatait
elemezte. Érdekes kerekasztal-eszélgetést szerveztek továá alogh Judit katolikus teológus, Fodorné Nag Sarolta református lelkész,
főiskolai tanár és Nag Péter Tior történész, szociológus részvételével arról, mi okozta a rendszerváltozás óta a hittanoktatásan részt vevő
diákok számának csökkenését, illetve stagnálását, és az egház társadalmi szerepének, az egház iránti izalomnak a csökkenését a
közgondolkodásan.
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