
RfITER MÁRTON

Hitoktatás a német iskolákban

A hitoktatás bevezetése a magyar iskolákban sok jogi és gyakorlati problémát vetett
fel, s talán tanulságos megismerkednünk az iskolai hitoktatással az NSZK-ban.

A német alkotmány nemcsak a vallás- és lelkiismereti szabadságot, hanem az isko
lai hitoktatást is biztosítja (Grundgesetz 7.3.1.). A 7. artikulus alapján a német iskolák
ban a hittan rendes tantárgy, s ezért minden tanuló számára kötelez6. Ez alól csak a
kifejezetten "felekezet nélküli" magániskolák kivételek, amelyeknek alapítására
ugyancsak van lehet6ség. Külön ki kell emelnünk, hogy a német alkotmány nem
valamiféle minden vallást és felekezetet egy kalap alá vev6 vallástanra vagy vallás
történetre gondol, hanem szigorúan egyházi értelemben vett hitoktatásra és annak
"begyakorlására". Éppen ezért a tanulók kötelesek "saját felekezetüknek megfelel6"
hitoktatáson részt venni. (Egyes tartományokban lehet6ség van arra, hogyatanulók
egy bizonyos ideig - maximálisan egy tanév! - a másik felekezet hittanóráit látogat
hassák. Ebben az esetben ott kapnak osztályzatot.)

Mivel az oktatásügy nem a szövetségi, hanem a tartományi kormányok hatásköré
be tartozik, az iskolai hitoktatás gyakorlati biztosítása, mint például a tantervek beve
zetése, a tankönyvek jóváhagyása, a hitoktatók ellen6rzése stb. az 6 feladatuk. Ami
viszont a hitoktatás tartalmát (rnint például a tantervek összeállítását, a tankönyvek
megszerkesztését stb.) illeti, az egyesegyedül az egyházakra tartozik. Az iskolai hit
oktatóknak éppen ezért nemcsak állami, hanem egyházi engedélyre ("missio canoni
ca") is szükségük van, s ha az egyházi hatóságok ezt megvonják, az állam is köteles
a hitoktatót meneszteni az iskolából. A tankönyvek jóváhagyatása az egyes tartomá
nyi kormányokkal nagyon fontos, mert csak az illetékes kultuszminisztérium által
engedélyezett tankönyvek esnek az ingyenes tanszerellátás keretébe.

Miként egyeztethet6 össze mindez a német alkotmany egyik alapvet6 elvéve}, a
teljes lelkiismereti szabadsággal? Az alkotmány 7. cikkelyének következ6 bekezdése
mindjárt hozzáteszi, hogy annak eldöntése, hogy gyermekeik részt vesznek-e az isko
lai hitoktatáson, a szül6k joga. Az a szülö, aki gyermekét nem akarja hitoktatásban
részesíttetni, "kiírathatja" a hittanoktatásból. S mivel a "vallási nagykorúság' a 14.
életévvel kezdödík, a tanulók jó része maga döntheti el, részt vesz-e az iskolai hitok
tatáson vagy sem.

Alapjában véve tehát a nyugatnémet hitoktatás is "fakultatív", de - a magyar
gyakorlattól eltéréén - nem annak kell jelentkeznie, aki részt akar venni a hítoktatá
son, hanem annak, aki ezt nem akarja. Hogy ebből sem a szülönek, sem a tanulónak
sem előnye, sem hátránya nem származhat, azt ugyancsak az alkotmány biztosítja.

A már említett tényb61, hogya Német Szövetségi Köztársaságban az oktatásügy
nem a szövetségi, hanem az egyes tartományi kormányok feladata, az is következik,
hogy - az alapelv meg tartása mellett - a gyakorlati kivitelezés az egyik vagy másik
tartományban eltér6lehet. Éppen ezért az egyházmegyék azzal a tartományi kormány
nyal, amelynek területén fekszenek, külön megegyezést kötnek.

Történeti visszatekintés

Hogy mindez hogyan működik a gyakorlatban, azt legjobban a nyugatnémet iskolai
hitoktatás elmúlt 20-25 évének története mutatja.
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A hatvanas évek közepéig a hitoktatás az alkotmány által biztosított keretek között
probléma nélkül folyt. A szülöknek csak elenyésző hányada élt a kiíratás jogával,
leginkább a nagyvárosokban. Ez az idillikus helyzet a hatvanas évek közepén szinte
egy csapásra megváltozott. Mint szerte Nyugat-Európában, Németországban is fel
erősödtek a diákmozgalmak, amelyek nemcsak az állami politikát, hanem az egyhá
zakat is erősen támadták. Támadasuk egyik fő célpontja az iskolai hitoktatás volt.
]ellemzésül álljon itt - kivonatosan - a Szocialista Tanárok Szövetségének (Sozialis
tischer Lehrerbund) röpirata:

"Ne hagyjátok magatokat tovább vallásosan manipulálni - hagyjátok el tömegesen a hit
oktatást! Felhívás minden 14 éven felüli tanul6hoz!

Kérdezett-e valaha is valaki titeket, akartok-e keresztények lenni? Nem, mert az egyházak
nagyon jól tudják,hogy csak akkorélhetnek továbbra is nagylábon, ha - a gyermekek megke
resztelésével - csecsemókön követnek el er6szakot. Volt-e lehet6ségetek arra, hogy egy nem
katolikus vagy nem-protestáns óvodába járjatok? Nem, mert eza társadalom nagyon jól tudja,
és óriJísi hasznothúz abból, hogy a vallásnak kisgyermekkorban történő beoltásával hajlékony
ságra és engedelmességre nevel. Megmondta-e nektek a ti hitoktatótok, hogy 14 éves kortól
kezdve vallási szempontból nagykorúak vagytok, s kiléphettek az egyházból?... A hitoktatás
kritikátlanná tesz benneteket. Arra kényszerít, hogy alkalmazkodjatok, és arra szolgál, hogy a
keresztséggel kicsalt kereszténnyé-levéssel életfogytiglan tartó egyházi tagságra és »nyugati
kereszténységre« preparáljon titeket. Abibliaórákon mítoszokkal és legendákkal tömnek tele
benneteket anel/cül, hogy felhívnák a figyelmeteket arra, hogy mindezekaz antik rabszolgatár
sadalomban gyökereznek. Az egyháztörténelem hamis színekkel festett szép képet közvetít.
Minden dönM kérdést elhallgat vagy lerövidít: így például az egyházi antiszemitizmust, az
ösztöneIlenes szexuális erkölcsöt, a nókdiffamálását és annakkövetkezményét, a boszorkányül
dözést, az inkvizíciót,a missziókösszefonódását a gyarmatosítással, a társadalom osztályjelle
gének igazolását... Az összes vallás- és ideológiakritikus m~veket elhallgatják e16letek, vagy
legfeljebb a felső tagozatban érintik, s akkor is csak röviden és becsmérl6 módon. Feuerbach,
Marx, Nietzsche, Freud és Bloch nem szerepel olvasmányként és nem kerül megvitatásra.

Ne hagyjátok magatokat többé Jézussal és Pállal teleetetni!
Ne hagyjátok magatokat az álkritikus Bullmanntól és RahnerMI álomba ringatnil
A társadalmunk által is biztosított két nagy jog - az egyházból való kilépés és a katonai

szolgálat megtagadása - közül az egyikkel már most élhettek, és azt - els6lépésként - már
most megvalósíthatjátok: Jelentkezzetek ki a hitoktatóknál!

Ne riadjatok vissza esetleges konfliktusoktól szüleitekkel vagy tanáraitokkal. Kezdjétek a
hitoktatás kiszorításával. Tömegesen. S ekkor majd szabaddá válik az út egy kritikus tanítás
felé. Legyetek szolidárisak! Tekintélyellenes tanárok támogatnak bennetekei/"

A felhívásnak hihetetlen visszhan~ja volt. Rövid időn belül szinte járványszerúen
terjedt el a hittanról való kiiratkozás. Nemcsak vallástalan vagy vallásilag közömbös
diákok éltek ezzel a joggal, hanem egyházilag bizonyos mártékben kötött tanulók is,
mint például a ministránsok, az egyházi ifjúsági egyesületek vezetói stb. Ahittanról
való kiiratkozás szinte presztízskérdéssé vált. De nemcsak a diákok, hanem a tanárok
közül is sokan éltek az alkotmányban biztosított joggal, s nem voltak hajlandók többé
hittanórákat tartani. Az említett 7. cikkely (3. bekezdésében) ugyanis kimondja azt is,
hogy akarata ellenére senki sem kötelezhető a hitoktatásra. Mind az egyházi, mind az
állami hatóságok, amelyeket ez a mozgalom teljesen váratlanul ért, szinte tehetetlenül
álltak e jelenséggel szemben. Nehezítette az ügyet az is, hogy ez a lépés jogilag nem
volt kifogásolható. Mivel azonban a kiíratkozások áttekinthetetlensége, a tanulók szá
mának egyik napról a másikra történő változása minden tervezést (órarend, hittanta
nárok száma stb.) lehetetlenné tett, a tartományi kormányok a kijelentkezést a tanév,
illetve a második félév első két hetére korlátozták. Azonkívül elrendelték, hogya
kiiratkozást írásban kell benyújtani, s tartalmaznia kell azt a mondatot, hogya tanuló
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"lelkiismereti okokból" nem óhajt részt venni a hitoktatáson. Ez az intézkedés való
ban hozott egy kis enyhülést: igen sok diák volt annyira becsületes, hogy egy ilyen
nyilatkozatot nem írt alá, hiszen semmiféle lelkiismereti oka nem volt akiiratkozásra.

A tisztán kényelemb61 való kiiratkozás megakadályozására az utóbbi években még
egy intézkedés történt: a legtöbb német tartományban bevezettek egy "hittanpótló"
tantárgyat (etika, filozófia stb.). Minden tanuló, aki kiiratkozik a hittanról, ezt a tan
tárgyat köteles hallgatni, amelyb61 ugyanúgy kap jegyet, mint hittanból. Persze sok
iskolában - részben ahittanr61 kiiratkozókkis száma miatt, részben azért, mert nincs
megfelel6 tanár - ezt a tantárgyat nem tanítják. Itt a két "lyukas óra" választásának
lehet6sége továbbra is fennáll.

További lépést jelentett a "felsOOktatási reform" bevezetése, amelyre a kés6bbiek
során visszatérünk.

A hitoktatás célja és módszere

Nyilvánvaló, hogy ezek az adminisztratív intézkedések a hitoktatás valódi problémáit
nem tudják megoldani. De ha a hitoktatás meg akarta tartani helyét a nyilvános
iskolákban, sürg6sen tenni kellett valamit. Márcsak azért is, mert az anyagba bele
kellett építeni a II. Vatikáni zsinat tanítását is.

Az elsö ilyen kísérlet a Német Szövetségi Köztársaság egyházmegyéinek egyetemes
zsinatján történt, Würzburgban. Ez a zsinat, amelyet még a hatvanas évek végén
hívtak össze, s a hetvenes évek elején többször is ülésezett, kevés megoldást hozott,
de ország-világ el6tt nyilvánosságra hozta a német egyházon belüli nehézségeket.
Ettól függetlenül a Német Püspöki Kar 1973. november 5-i ülésén - kisebb változta
tásokkal - átvette a zsinatnak a hitoktatásra vonatkozó határozatát, és az iskolai
hitoktatás célkitűzéseit így fogalmazta meg:

"A katolikus hitoktatás feladata abban áll, hogy az Egyház hitének fényénél megmutassa,
hogyan viszonyul az ember és a világ Jézus Krisztushoz. Igyekszik a tanul6knak megmutatja,
hogy a világot val6ban lehet a hit szemével nézni, s hogy a hit segítségével a világgal szemben
érzett fele16sséget meg lehet alapozni. A hív6 tanu16t segíti, hogy hitét még tudatosabban
élhesse, s megmutatni neki, hogyan lehet elkerülni a hitbeli kiforratlanság és közömbösség
veszélyét. Annak a tanulónak pedig, aki az útkeresés stádiumában van, vagy aki hitében
kételkedik, lehet6séget nyújt arra, hogy kérdéseire megismerhesse és alaposan átgondolhassa
az Egyháznak kérdéseire adott válaszát.

A hitoktatás célja és feladata tehát:
- a tanulókban felébreszteni, illetve velük együtt elméletileg feldolgozni lsten létezésének,

a világ értelmezésének, az élet értelmének, valamint az emberi cselekvést irányító normák
kérdését; .

- a tanulóknak lehet6séget adni arra, hogy a különböz6 felekezetek, vallások, világnézetek
és ideológiák közt fennálló különbségeket megismerjék, ezekkel kapcsolatban személyes véle
ményt alkothassanak, s így réneoelni 6ket arra, hogy mások nézeteit jobban megérthessék és
azokat türelmesebben elviseljék;

- a tanulókat arra buzdítani,hogy hitüket komolyan éljék, s hogy - hitükre támaszkodva
- mind az egyház, mind a társadalom szolgálatában felel6sségteljes szerepet vállaljanak."

Nem nehéz megállapítani, hogya Német Püspöki Kar a hitoktatás céljait úgy igyek
szik meghatározni, hogy az minden tanuló számára elfogadható legyen, s így ne kerül
hessen senki sem lelkiismeretbeli konfliktusba.

A további összefüggések jobb megértése érdekében még meg kell említenünk, hogy
a hatvanas évek közepétöl nemcsak a hitoktatás, hanem maga az iskolai oktatás is
heves viták tárgya volt, amelyet egyesek joggal neveztek el "kultúrforradalomnak".

821



A sok és szenvedélyes vita "gyózteseként" a berlini egyetemen tanító S. B. Robinsohn
került ki, ún. "kurrikuláris" tanítási módszerével. így a hetvenes évek elején az összes
német tanteroet erre a rendszerre állították át.

Messze vezetne, ha ezzel a rendszerrel itt részletesebben akarnánk foglalkozni. Rö
viden így lehetne összefoglalni: míg az eddigi tantervek központjában els6sorban a
tananyag és annak "közvetítése" állt, addig a "kurrikuláris" tanterv csupán az oktatási
célo1azt fogalmazza meg. A fontos az, hogya tanár ezt a célt igyekezzék elérni, de hogy
mit választ ki a maga tantárgyából, vagyis, hogy milyen "példán" keresztül éri el a
célt, másodrendű kérdés. Természetes, hogya külőnbözö tantárgyak a maguk jelleg
zetes tananyagával igyekeznek a kitűzött célt elérni, de - ismétlem - azt, hogy
melyik részletet választják ki az anyagból- amelynek segítségével "demonstrálhat
ják" ezt -, az messzemenöen a tanár elbírálásától függ. Persze ennek elófeltétele,
hogy a tanár ismerje a diákjainak igényeit, kérdéseit, problémáit. Az oktatás tehát
három lépésben történik: az igények megállapítása - az elérendő célok megfogalma
zása - a példának szánt anyag kikeresése és feldolgozása. Nem nehéz észrevenni,
hogy a Német Psüpöki Karra is nagy hatással volt ez az elmélet.

A többi tantárggyal együtt sor került a hittantantervek új módszerrel való alkalma
zására. Mind az egyházi hatóságok, mind a hittantanárok nagy reményeket fűztek

ehhez, mert az új rendszer nemcsak az újdonság varázsával hatott, hanem jólbeleillett
a hitoktatás céljainak megvalósításába is. Ez a tanterv a "céltábla-tanterv" nevet kapta.
Az egyik német tankönyv így foglalja össze az új tanterv célkitűzését: Ahogyan a
lövész a középs6 fekete pontot célozza meg, de nem mindig találja el, így a tanár is
ezt a "középpontot" (a katolikus egyház értelmében vett hitet) igyekszik elérni. Hogy
ez mennyiben sikerül, javarészt a tanár felkészültségét6I és a diákok közreműködésé

tól függ.
A "kurrikuláris" tantervek bevezetésével párhuzamosan zajlott a fels6tagozati ok

tatás reformja. Ennek lényege: a "megreformált" fels6tagozatban a diákok messzeme
n6en maguk döntik el, melyik tantárgyból kívánnak érettségizni.3 Ez azt is jelentette,
hogy az ún. melléktantárgyak hirtelen fótantárgyakká léptek elö, mert a diákok ezeket
is - egyenlö kötelezettségekkel - választhatták (és választhatják ma is) érettségi
tantárgyul. így az iskolából már-már kiszoruló hittan váratlanul érettségi tantárgy
lett, s mivel a diákok ezt a tárgyat önként választották, sokkal intenzívebb és igen
magas nívójú oktatás vált lehetségessé.

Persze hamarosan megmutatkoztak az új tanítási mödszer gyengéi is: igen sok
tanár (a céltáblahasonlattal élve) megrekedt a "külsó körökben", s így hamarosan
jelentkeztek a kritikusok: ami ma a német iskolákban folyik, az már nem "hit" -tan,
hanem inkább szodolögía-, pszichológia- vagy esetleg filozófiaoktatás. A vita máig
sem ült el.

Ez a - sok tekintetben jogos - kritika a nyolcvanas évek második felében a hit
tantantervek újabb reformjához vezetett, amelynek alapja az ún. "korrelációs elv",
vagyis a mindennapi élet és a katolikus egyház hitéból fakadó követelmények össz
hangba hozása. Bár az els6 tantervek Baden-Württembergben (freiburgi és rotten
burg-stuttgarti egyházmegye) már 1985-ben megjelentek, a megfelelé tankönyvek
még mindig hiányoznak.

Gyakorlati segítségnyújtás

A német iskolai hitoktatással foglalkozó cikkünk nem lenne teljes, ha nem térnénk ki
azokra az intézményekre és segédeszközökre, amelyek nélkül komoly hitoktatás ma
már nem képzelhet6 el.
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EIs6 helyen a katekétikai folyóiratokat kell említenünk. A különféle kiadók, sokszor
iskolatípusonként (elemi iskola, gimnázium, ipariskola stb.) szakosítva, igen változa
tos tartalmú folyóiratokat adnak ki, amelyekben nemcsak elméleti cikkek találhatók,
hanem hely van a különféle nézetek megvitatására és - ami igen fontos - a gyakor
lati életb61 vett példák, tanítási minták ismertetésére is. A "tankönyv nélküli" id6kben
sokszor ezek pótolták a könyveket. Míg a különbözö folyóiratokat (és szakkönyveket)
piacgazdálkodási szempontok (is) irányítják, addig az egyes egyházmegyék keretén
belül működ6 Valláspedagógiai Intézetek teljes egészében a hitoktatás szolgálatában áll
nak. Ezek az intézetek nemcsak használható anyaggal látják el a hitoktatókat, hanem
tanfolyamok, összejövetelek rendezésével a továbbképzésr61 is gondoskodnak. Nél
külük a reformok bevezetése és széles körű ismertetése nem lett volna lehetséges.

Részben ezeknek az intézeteknek az égisze alatt minden egyházmegyében egy ún.
médiaközpont is működik, amelynek az a feladata, hogy a hitoktatókat a tanításhoz
szükséges segédeszközökkel (filmek, diapozitívek, kazetták stb.) lássák el. Ezeket
minden hitoktató postai úton kölcsönözheti ki. Ilyen központ nemcsak az egyházme
gye székhelyén, hanem minden esperesi kerületben is található. Ezeknek a közpon
toknak a felszerelése természetesen egyszerűbb, de megvan az az el6nyük, hogy min
den hitoktató könnyen elérheti. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy ma a német iskolák
ban ismét igen színvonalas hitoktatás folyik. S ha a kritikák nem is némultak el, a
diákok legnagyobb része szívesen vesz részt a hitoktatáson, s a szül6k legnagyobb
része is újra bizalommal küldí gyermekeit a hittanórákra.

Ha a magyarországi problémák megoldására nem is lehet egyszeruen átvenni a
német mintát, az talán mégis adhat néhány ötletet, amely Magyarországon is megva
lósítható. S ha ez a cikk nyitott kapukat dönget, vagyis ha egyik-másik ötlet már
minden "idegen beavatkozás" nélkül valósággá vált vagy szület6ben van, talán akkor
is jó tudni, hogy mi történik körülöttünk a hitoktatás terén.

Jegyzetek

1. Ez a röplap 1968-ban jelent meg Frankfurtban. Idézve: Lesebuch fÜT den Relígíonsunterricht, Stutt
gart 1969,164. o. 2. Amikor 1970ószén átvettem a schwetzingeni gimnáziumban a hitoktatást, mintegy
15-20% volt a küratkoz6k száma. Ez még igen jó eredmény, mert például a szomszédos Heidelberg
és Mannheim gimnáziumaiban teljes osztályok iratkoztak ki. 3. A német gimnázium kilenc évig tart, s
mivel az osztályokat egyszerűen végigszámozzák, a diákok 13. osztály (4 elemi + 9 gimnázium) végén
tesznek érettségi vizsgát. "Fels6tagozaton" (Baden-Württemberg: "Reformierte Oberstufe", Bajoror
szág: .Kollegstufe") a három utolsó osztályt (11-13.) értjük, amelyek közül csak a 12. és 13. osztály
ban érvényesül teljes egészében a szabad választás. Persze a szabad választás nem jelent "korlátlan"
választást. Különösen Bajorországban sok a megkötöttség ezen a téren.

823


