
Tisztelt Történelemtanárok Egylete! 

 

Középiskolai történelemtanárként és a Szent Pál Akadémián 

egyháztörténetet tanító főiskolai docensként egyaránt nagy 

megütközéssel tapasztaltam, hogy internetes portáljuk átvette 

és leközölte a hvg.hu Vallás és szex: mit tanítanak az új 

egyházak című cikkét, és ezt linkes hivatkozási formában 

jelenleg is a honlapján tartja. 

Úgy vélem a szóban forgó cikk leközlése éles ellentétben áll a 

Történelemtanárok Egyletének egyik fő célkitűzésével, melyet 

Alapszabályukban is rögzítettek, miszerint céljuk „a 

történelemtanítás színvonalának emelése”. A cikk a 

történelemtanításban nagyon is mellőzendő ellenőrizetlen 

információkon alapul és ezekből von le tendenciózus és a valós 

tényekkel szemben álló következtetéseket. 

Napjaink történelem oktatásában központi szerepet játszik a 

forrásközpontú megközelítés, ezzel szemben a cikk 

forráskezelése botrányosnak minősíthető. A Hit Gyülekezete 

vonatkozásában például a hetvenezer fős közösség egészére úgy 

tesz sommásan általánosító, és kifejezetten sértő 

megállapításokat, hogy a Gyülekezet mindössze négy találomra 

kiválasztott tagjának tettek fel kérdéseket, ami nehezen 

sorolható a reprezentatív mintavétel kategóriájába. Ráadásul a 

Hetek című közéleti hetilap által megszólaltatott négy szóban 

forgó interjúalany mindegyike csodálkozásának adott hangot a 

cikk bántó ferdítései kapcsán, s mint kifejtették: sem az 

általuk még 2002-ben adott interjúk tartalmának, sem az akkori 

és jelenlegi élethelyzetük tényeinek nem felelnek meg a cikk 

állításai. 

A jelenlegi érettségi rendszer fontosnak tekinti annak 

tanítását, hogy a képekből hogyan szűrhetők le információk és 

a valóságnak megfelelő következtetések. A cikkben közölt kép 

esetében ez a cél is a visszájára fordult. Figyelemre méltó, 

hogy maga Szenes Márta, a szóban forgó cikk alapjául szolgáló 

tanulmány szerzője hívta fel a figyelmet helyreigazító 

levelében arra, hogy: „Egyértelműen félreérthetővé tette az 

eredeti kutatásom üzenetét a cikkben elsőként megjelenő 

illusztráció, mely arra utalt, hogy megállapításaimat 

célzottan a Hit Gyülekezetének szánom, miközben ez nem volt 

célom.” 

Mindezek nyomán úgy gondolom, hogy fontos lenne a tényeknek 

megfelelően átértékelniük a hvg.hu cikkének közzétételét, 

valamint a dr. Ruff Tibor által írt helyreigazító levélhez 

fűzött furcsa megjegyzésüket, hogy elhárítsák portáljukról az 

egysíkú és elfogult tájékoztatás árnyékát. Azt egyébként nem 

tartom rossznak, hogy a Történelemtanárok Egyletének honlapja 

foglalkozik a Hit Gyülekezetével. E közösség hitelveinek és 

hitgyakorlatának megismerése alkalmas arra, hogy élet közelbe 

hozza a diákok számára az első századok kereszténységét. A 

tényszerű vizsgálatok ugyanis nagyon szoros hasonlóságot 

állapítottak meg a korai kereszténység és a Hit Gyülekezete 



között. Ennek egyik kulcsfontosságú jellemzője az erős Biblia- 

és Szentlélek-központúság. Diákok és tanárok számára sokkal 

érthetőbbé válik a korai kereszténység hatalmas tömegvonzása, 

mert miként akkor, éppúgy ma is emberek tömegeinek az élete 

tud megváltozni radikálisan pozitív irányban a gyakorlatba 

ültetett bibliai hitgyakorlat és életvezetés nyomán. Az 

evangéliumban szereplő ígéretek nem maradnak többé elvont 

fogalmak, ha a szemünk előtt látjuk megvalósulni azokat, vagy 

éppen átéljük őket. Miként az első századokban, éppúgy 

napjainkban a Hit Gyülekezetében is gyakorlati módon 

megtapasztalható és átélhető: a bűnbocsánat valóságos öröme, a 

gonosz szellemektől való szabadulás, a kóros függőségekből 

(alkohol, drog, pornó, stb.) történő megszabadulás, a 

betegségekből való gyógyulás, anyagi bővölködés és még sok más 

nagyszerű dolog. Mindezek nyomán nemcsak a tudásunk gyarapodik 

a korai kereszténységről, hanem az életünk is nagyban 

gazdagodhat. Ezért oktatási szempontból is érdemes lenne 

behatóan és reálisan foglalkozni a Hit Gyülekezete által 

képviselt kereszténységgel. 

 

Örülnék, ha az elfogulatlan tájékoztatás érdekében ezt az 

olvasói véleményt is közzé tennék. 
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