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1928-ban született Buda
pesten. Jogász, ügyvéd,
a Miskolci Egyetemen a
római jog oktatója, 1989
től alkotmánybíró, az
Osztrák Tudományos
Akadémia levelező tagja,
a Piarista Diákszövetség
elnöke.

Vallásos nevelés,
katolikus iskolák
Az 1949. évi XX. tv. magyar alkotmány biztosította ugyan a lelki
ismereti és vallásszabadságot, azonban egyúttal hivatalos ideológi
ává tette a marxizmus-leninizmus tanait. Ennek alapján a pedagó
gusok számára egyetemi felvételük előfeltételeként írták elő az
ideológiai elkötelezettséget, meghatározták a tudomány társada
lmi-ideológiai elkötelezettségét, és a mindenki számára kötelező ál
talános iskolákban egyértelműen, de a középiskolákban is szinte
teljes mértékben megvalósították a materialista szellemű oktatást.
A nyolc egyházi középiskola évi 320 diákja nem sokat változtatott
azon, hogy ilyen szellemben művelődötthazánk értelmisége 1950
től negyven éven át.

A jogi rendezés öt éve

Az 1989. október 23-án kihirdetett új, helyesebben minden ízében
megújított alkotmány biztosítja az alapvető jogok között a vallás
és véleményszabadságot, biztosítja a szülők jogát gyermekük neve
lésének meghatározására, biztosítja az oktatás szabadságát, a mű

velődéshez való jogot; mindezt a demokratikus jogálIam keretei
között. Az alkotmányos jogi keretet kitölti több más részletszabály
mellett az egyházakról szóló törvény, a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény, az Alkotmánybíróság 4/1993. (11.12.) AB és
18/1994. (III.3I.) AB határozata. Mégis nem kevés félreértés, bi
zonytalanság tapasztalható egyházak és polgárok, önkormányza
tok és szülők között egyaránt az iskolák és az azokban folyó neve
lés terén. Itt-ott indokolatlan elvárások fogalmazódnak meg a hiva
talos szervek irányában, másutt nem tudunk élni a jogállam bizto
sította eszköztárral, ismét más esetben a jogi szabályozás félreérté
se, helytelen értelmezése fordul elő.

Nem kell ezen csodálkozni. Negyven év alatt nemcsak egyoldalú
oktatás folyt, hanem a politikai jogok pluralista gyakorlata is ki volt
zárva. Az állam és a hatóságok szerepe döntően másképp él tudatunk
ban, mint ahogy azt a jogá1lam keretei megengedik és megkívánják.

Pedig sürgős lenne a nevelés és oktatás terén mielőbb előrelépni.

A társadalomban, legalábbis annak minden ellenkező törekvés el
lenére kereszténynek megmaradt részében, a rendszerváltozás után
elemi erővel jelentkezett a kívánság: pótolni a mulasztottakat, a
most iskoláskorú fiataloknak megadni a lehetőséget a keresztény
világnézet elsajátítására. Az egyházak érezték is a feléjük irányuló
várakozást, s vágytak teljesíteni a krisztusi parancsot: elmenvén,
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Igény az egyházi
iskolákra

Az Alkotmánybíróság
döntése

tanítsatok minden nemzetet. Megfogalmazták hát kívánságukat el
vett intézményeik visszaadására, oktató-nevelő munkájuk újra fel
vételének lehetövé tételére.

A törekvések helyenként találkoztak a demokratikusan megválasz
tott önkormányzatok jóindulatával, és így egyes iskolákban megkez
dődött a keresztény szellemű oktatás - új szerzetesiskolákban, állami
iskolák párhuzamos semleges és vallásos osztályaiban vagy éppen
ökumenikus, általánosan keresztény szellemben átszervezett intézmé
nyekben - még mielőtt az oktatási törvény és az egyházi ingatlanok,
intézmények visszaszolgáltatásának lehetőségét szabályozó törvény
megjelent volna.

A társadalmi megmozdulásnak azonban mihamar megszületett a
visszahatása is. Egyrészt a negyven éven át ellenkező szellemben be
folyásolt társadalmi közeg részéről: keresztény kurzusról, erőszakos

térítésről. a semleges oktatás és a szabad véleményformálás vissza
szorulásáról cikkeztek, szónokoltak az ellenzők. Hangjuk találkozott
azoknak az aggodalmaival, akik a megszokott megzavarásától féltek:
attól, hogy gyermekük kényszerülhet tanárt, osztályt, iskolát váltani
azért, hogy mások jogos igénye megvalósulhasson; attól, hogy mint
oktatók kényszerülnek intézményt, tantestületet cserélni az átszerve
zések következtében. Végül a katolikus egyház hivatalos szervei is
tartottak attól, hogy kicsúszik kezükből az oktatás irányítása, hogy
laikusok alapította katolikus nevelőintézmények jelennek meg a szí
nen, és az egyháznak nem lesz meg a személyi és intézményi lehe
tősége azok megfelelő ellenőrzésére, azon előfeltételek biztosítására,
amelyek nélkül a kánonjog szerint nem minősül katolikus iskolának
a mégoly buzgó hívek által alapított iskola sem.

Az első hivatalos támadás az egyházak ingatlanainak visszaadá
sa miatt indult meg és az Alkotmánybíróságnál emelt panaszt ami
att, hogy az általában megtagadott "reprivatizáció" alól a törvény
az egyházakkal kivételt tesz. A 4/1993. AB határozat visszautasí
totta ezt a panaszt. Megállapította, hogy az elkötelezett nevelés
iránti társadalmi igényt az állam támogathatja oly módon, hogy az
egyházak részére vissza- vagy átad ingatlanokat, intézményeket,
hogy azokat a társadalmi célnak megfelelően, de vallásos szellem
ben működtessék. Az Alkotmánybíróság rögzítette a jogállamnak
azt a kötelezettségét, hogy az ilyen társadalmi célt megvalósító, de
vallásos szellemben működő intézmények létrejöttének jogi felté
teleit megteremtse, és azokat a költségvetésből az állami-önkor
mányzati intézményekkel azonos mértékben támogassa. Egyúttal
az állam és az egyház szétválasztásából adódó alkotmányos köve
telményként rögzítette, hogy az állam a maga eszközeivel nem
folytathat vallásos szellemű nevelő-oktató tevékenységet, nem kö
telezheti el magát egyetlen vallás tételei mellett sem. Azokat az
intézményeket, amelyekben a párhuzamos - elkötelezett és sem
leges - oktatás már megvalósult, átmenetileg fenntarthatónak ítél
te ugyan, de azzal a megszorítással, hogy lehetőleg törekedni kell
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Vallásos szellemű

állami iskolák?

Egyházi iskolák

atiszta jellegű oktatási-nevelési intézmények létrehozatalára. Meg
határozta azt a minimumot is, amely a semleges oktatást igénylők
nek ellátásban kijár akkor is, ha az adott település, körzet lakóinak
többsége elkötelezett jellegű oktatást igényel: olyan ellátásra van
ilyenkor joga a kisebbségnek, amilyenben akkor részesülne, ha csak
az ő gyermekei lennének iskolakötelesek vagy oktatást igénylők az
adott településen, körzetben.

Az Alkotmánybíróság e határozatát követve a közoktatási törvény
(ktv) előírta, hogy az átmeneti, párhuzamos megoldásokat, amelyek
révén állami vagy önkormányzati fenntartású iskolában vallásos szel
lemű nevelés folyik, öt éven belül fel kell számolni, és a jövőben az
állam, (önkormányzat) vallásos iskolát nem alapíthat. Egyúttal köte
lezte az önkormányzatokat arra, hogy a vallásos iskolák fenntartóival
hosszú lejáratú finanszírozási szerződést kössenek. Ha ilyen nem jön
ne létre, a szerződés megkötését a minisztérium kötelezettségévé tette.

Ezzel a kérdés látszólag rendeződött állami oldalról. Legfeljebb
azon lehetett töprengeni, szerencsés volt-e az ötéves határidő megál
lapítása anélkül, hogy a törvény tételesen intézkedett volna azon ese
tekről, amikor a vallásos iskola létrehozatala csak megindult a foko
zatos továbbfejlesztés szándékával, aszerint, ahogy az első évfolyam
feljebb halad és újabb-újabb utánpótlás jelentkezik. (A tapasztalat sze
rint az utánpótIással általában nincs baj, inkább a túljelentkezésből

adódó nehézségekkel küszködnek a vallásos oktatási intézmények.)
Ám ilyen iskola elvi megindításakor a legtöbb esetben, különös tekin
tettel a források szűkösségére is, az önkormányzat fokozatos megvaló
sítást irányzott elő, s most a ktv alapján úgy vélte, nincs joga többé (és
nem kötelessége) a továbbfejlesztés eszközeit biztosítani az ötéves át
meneti idő alatt sem.

Az Alkotmánybíróság újabb határozata ugyan tisztázta, hogy a
ktv-nek ilyen értelem nem tulajdonítható, de azt alátámasztotta,
hogy az ötéves határidő alatt a félmegoldásokat fel kell számolni,
és a vallásos intézmények részére új fenntartókat kell keresni. Ezzel
kapcsolatban nem kevés a tanácstalanság. További nehézséget je
lent, hogy a ktv megjelenése után az önkormányzatok újabb val
lásos szellemben működő iskolák indításától az átmeneti időben is
elzárkóznak, ott tehát, ahol az igények a ktv megjelenése után je
lentkeznek, azok kielégítése a meglévő önkormányzati iskolában
akkor sem lehetséges, ha a szülők többsége vagy akár teljes száma
azt kívánná - amire egyébként aligha van esély.

Maradnak az egyházi visszaigénylések és az ilyen épületekben
indítható iskolák. Am ezek visszaadása a törvény szerint is tíz év
alatt történik csupán, s az egyházak is nehézségekkel küszködnek
ezen iskoláik működtetésében. így még ahol az épületek visszaadása
rendben meg is történik, az iskolák megindulása késhet. Ha nem indul
meg a visszaadott épületben az oktatás, kiesik egy olyan oktatási in
tézmény, amit az ellátásnál számba vettek, és átmenetileg a tanulók
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indul meg a visszaadott épületben az oktatás, kiesik egy olyan
oktatási intézmény, amit az el1átásnál számba vettek, és átmeneti
leg a tanulók elhelyezése válhat kérdésessé. Az önkormányzat te
hát, ha komolyan veszi feladatát, csak akkor mondhat le iskoláról
egyház javára, ha abban az oktatás folyamatossága biztosított.

Nem indokolatlan hát felmérni és elemezni: Mire van lehetősé

günk és jogunk a mai alkotmány és törvények szerint? Mik a kö
telességeink a keresztény tanítás és nevelés terén, milyen erőfor

rásokkal számolhatunk? Milyen gyakorlati feladatokat ró ránk a
ktv, mi tartozik ebből a hivatalos egyházra és mi a laikus hívek
re?

A művelés-nevelés joga és kötelessége

A művelődés Joga
és kötelessége

A más társadalomban felnőtt embemek szükséges tudatosan végig
gondolnia, mit is várhat az államtól, az önkormányzattól az oktatás
és nevelés során, s mi az, amiben a jogálIam tudatosan magára
hagyja. Az állam az alkotmány 67.§ 1. bek. alapján köteles az esély
egyenlőségmegteremtésével biztosítani a művelődéshez való jogot
mindenki számára. Már maga ez a művelődéshez való jog is kifej
teridő. Elsősorban azt jelenti, hogy az állampolgároknak a hivatás
és a foglalkozás szabad megválasztásához, velük született tehetsé
gük kibontakoztatásához, végső soron emberségük kiteljesítéséhez
a szükséges, de ezen túl a nem okvetlen szükséges, ám hasznos és
igényelt ismeretek megszerzését is lehetövé kell tenni. Az államnak
a maga politikájában törekednie kell arra, hogy polgárai különböző
irányokban művelődhessenek.A meglévő művelődést szolgáló in
tézményhalózatot köteles fenntartani, működtetni és fejleszteni.

A művelődéshez való jog az egyén oldaláról nézve alapvetően

szabadságot jelent társadalmilag hasznos és tehetségének megfe
lelő ismeretek elsajátítására, az állam részéről pedig kötelezettsé
get a lehetőségek biztosítására. Az egyén jogosult, de nem köteles
művelődni, az állam arra polgárát nem kényszerítheti. Ám bizo
nyos szintű műveltségre, tudásra szüksége van minden állampol
gárnak a demokratikus jogállamban jogai és kötelezettségei gya
korlására. Nem valósulhat meg a közélet demokratizmusa, a jog
állam, ha az állampolgárok nagykorú, politikai jogokkal rendelke
ző része nem képes a jogai gyakorlásához szükséges ismeretanyag
megszerzésére, megértésére, értékelésére. Ebben a vonatkozásban az
alkotmány 70/J§ szerint állampolgári kötelezettség áll szemben álla
mi követelménnyel, az iskolakötelezettséggel.

A ktv előírja, hogy minden állampolgár köteles vagy az alapfo
kú oktatásban részt venni, vagy az általános ismeretanyagot más
módon megszerezni és arról számot adni. Minthogy az ismeretek
elsajátításának meg kell előznie a közéletbe való bekapcsolódást,
a tankötelezettséget a gyermekek számára írják elő. Ez a kötele
zettség a szülőket terheli, rajtuk kérhető számon. A gyermek ne-
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Minthogy a gyermeket a szülő jogosult nevelni, de ennek során
köteles vele az alapvető ismereteket elsajátíttatni, e jog és kötele
zettség a gyakorlati életben szembekerülhetnek. A nevelés nem csu
pán az otthon falai közt folyik, abban a társadalmi környezet is
részt vesz.

A gyermeket nevelő környezeti tényezők között a legfontosabb
az iskola. A ktv szerint a nevelés a közoktatásnak az ismeretek
közlése mellett határozott célja.

Oktatás és nevelés Mi is valójában a különbség oktatás és nevelés között? Az ok-
tatás tárgyi ismeretek közlését és elsajátíttatását célozza. A nevelés
az értékek felismerését, elfogadását és a megvalósításukra való tö
rekvést kívánja az egyénbe oltani. Valóban csak az oktatást kívánja
meg a jogállam előfeltételeként a tankötelezettség, és teljesen sza
badon határozza meg a szülö - legalábbis elvben - az értékeket?
Nyilvánvalóan nem. A jogállam maga is értékrend, és az erkölcsi
értékeknek van egy bizonyos köre, a közerkölcs minimuma, amely
a jogállam működésének éppúgy előfeltétele, mint a tudás bizo
nyos szintje. Az önkéntes jogkövetés (a törvények szabad belátáson
alapuló betartása), a politikai célok szabad megválasztása. ennek
során a szükséges döntések többségi meghatározásának elfogadása
a kisebbség részéről, törekvés mások véleményének megértésére, a
kisebbség szabadságjogainak akármilyen túlnyomó többség által
történő tiszteletben tartása, az ember életének, méltóságának, sza
badságának mindenki más által történő elismerése, a társadalmi
igazságra való törekvés, amelyben az emberek egyenlősége és a
méltányos elbírálás egyaránt teret kap, viták békés eszközökkel tör
ténő intézése, türelem a más nézetek, szokások, emberek iránt, szo
ciális érzék, segítőkészség, felelősségvállalás - mindezek olyan el
őfeltételei a működő demokráciának, jogállamnak, amelyekre a nö
vekvő embert nevelni kell. Ezeket értékként fel- és elismertetni, el
fogadásukra buzdítani, az iskolai közösség adta lehetőségekközött
megvalósításukat gyakoroltatni a jogálIam lényegéból folyó alkot
mányos feladat (ktv 4.§ 3. bekezdés). Minthogy a jogállami értékek
elfogadása magának a szülőnek is kötelessége, ezekre az állami in
tézmények nemcsak nevelhetnek, de kötelesek is nevelni. így a jog
állam alkotmányos követelményébőllevezethetőaz oktatás kötele
zettsége mellett bizonyos értékekre nevelés kötelezettsége is 
ennyiben a szülők alkotmányos joga korlátozható, nevelési kötele
zettsége meghatározható.

Minden oktatási intézmény köteles az ismereteket tárgyilagosan,
türelmesen és a tanulók lelkiismereti szabadságát tiszteletben tart
va közvetíteni. Ugyanígy köteles a tanulókkal elfogadtatni a jogál
lamiság előfeltételeit képező értékeket is. Ezen túl azonban ún. vi
lágnézeti jellegű értékek elfogadtatását az állam eszköztárának fel
használásával nem lehet szorgalmazni, hiszen a pluralista állam a
világnézeti tanok, vallási igazságok iránt - ha azok a jogállam és
a demokrácia alapjait elfogadják - semleges magatartásra köteles.
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Világnézeti, vallásos
nevelés

Ebből adódik a vallásos szülö sajátos gondja a közoktatással
kapcsolatban. Ugyanabban az időszakban kellene gyermekével
megismertetni és elfogadtatni saját világnézetét, értékrendjét,
amelyben a gyermek az alapvető ismeretek elsajátítására, az állam
polgári értékek meg- és elismerésére köteles. A vallásos szülő szá
mára az ismeretek közlése sem közömbös, hiszen azokon keresztül
vagy azokkal párhuzamosan a világnézet megalapozását szolgáló
ismereteket is el kíván sajátíttatni gyermekével. A világnézetet köz
vetve szolgáló ismeretek között a semleges iskola oktatója leg
alábbis válogathat (mennyiben vesz fel a tananyagba például iste
nes verseket), a közvetlen világnézeti alapul szolgáló ismeretek
közvetítésére pedig sem nem köteles, sem nem jogosult az általános
műveltségmegkívánta mértéken túl. A szülőnek tehát, aki vallásos
szellemben kívánja nevelni gyermekét, segítséget jelent, ha az ok
tató vele azonos szellemben valósítja meg az egyébként semleges
oktatást. Az oktató ugyan saját világnézete elfogadtatására nem
használhatja fel az iskola biztosította nevelési és kényszereszközö
ket, világnézete ennek ellenére - főleg humán tárgyak oktatása
során - óhatatlanul megnyilvánul, és személyisége akaratlanul is
formálhatja tanítványait. A kettős nevelés nemcsak az állami kény
szereszközök igénybevételének korszakában volt hátrányos. Az
egységes szellemű nevelésnek ma is komoly jelentősége lehet a
gyermek személyiségének formálódására.

A többféle ráhatásnak persze lehet kedvező hatása is, főleg a na
gyobb gyermek nevelésénél. Türelemben, a másik megértésében ré
gen is élen jártak azok a diákok, akik másvallásúként egyházi tanin
tézetben nevelkedtek. Ám számolnunk kell azzal, hogy az alkotmány
érték- és szabadságrendje olyan társadalmi közegben valósul meg,
amelyet a múlt rendszerben alakítottak ki - egészen más értékrend
hatása alatt. Az oktatókat képző főiskolákra vallásos világnézetű ta
nátjelölt évtizedeken át legfeljebb véletlenül juthatott be, a pedagógu
sok között a (ma valószínűleg amúgy is kisebbségben lévő) vallásilag
elkötelezett személyek aránya jóval kisebb, mint a társadalmi átlaguk:
tudomásul kell venni, hogy az oktatók szellemisége átlagban eltér a
szülők szellemiségétől. Ezen jogi eszközökkel változtatni nem tud a plu
ralista demokrácia, amellett a tanárok szakértelmére az oktatásban szük
ség van, s ellenkező tapasztalatig fel is kell tételezni róluk, hogy a
megváltozott alkotmányos követelményekhez az oktatás során al
kalmazkodni fognak.

Vallásos szellemű iskolák

A vallásos elkötelezettségű szülők céljaik eléréséhez az állami sem
leges iskolák oktatóira az esetek többségében nem számíthatnak.
Nevelési céljaikkal a mai iskolarendszerben hátrányos helyzetben
vannak. Jogaik érvényesítésére a nevelés terén maguknak, saját ere
jükből kell tárgyi lehetőséget teremteniök, az állam csak a jogi ke-
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retek biztosítására köteles. A jogi keret létezik is. A ktv 1O.§ 3.d a
gyennek jogaként, a 13.§ 1. a szülő jogaként nevesíti, hogy a gyer
mek igénye és választása szerint vallásos szellemű iskolába járhas
son. Ez összhangban van mind az alkotmánnyal, mind a nemzet
közi normákkal. Hogy áll azonban a valódi választási lehetőséggel

az a szülő, aki ráébred, hogy gyermekét a következő iskolaévben a
tankötelezettségnek megfelelőenbe kell íratnia iskolába vagy el kell
küldenie óvodába? Van-e a szülőknek, a szülők nagy többségének
választási lehetősége?

Mondjuk ki nyiltan: ez a választási lehetőség egyelőre csak pa
píron, jogilag létezik. Egyház és állam egymásra mutogat, ha a szü
lő felveti a felelősség kérdését. Ki a felelős valójában? Megteremt
hetó-e és hogyan a vallásos szellemű nevelés oktatási intézménye
inkben a társadalom igényeinek megfelelő mértékben?

Az egyháznak tanítási hivatásából folyó kötelezettsége a maga
részéről mindent megtenni annak érdekében, hogy a vallásos ne
velést és a keresztény szellemű oktatási intézményt igénylő szűlők
gyermekei részére az intézmények létrejöjjenek. Az egyházaknak a
róluk és a vallásszabadságról szóló törvény értelmében joguk van
közhasznú intézményeket felállítani, fenntartani és irányítani, s
amennyiben ezzel költségvetési feladatot vállalnak át, ugyanolyan
költségvetési támogatás jár nekik, mint a hasonló feladatot ellátó
állami vagy önkormányzati intézményeknek. Ez a jogállam plura
lista jellegéból alkotmányosan következik. A legegyszerubb és leg
kevesebb egyéni gondot okozó módja a pluralista oktatás megszer
vezésének az lenne, ha az egyházak mindenütt, ahol erre igény
mutatkozik, létrehoznák az egyházi iskolákat, megadva ezzel a vá
lasztás lehetőségét az egymás mellett álló vallásos és semleges iskola
között a szülőknek, Hosszabb távon kiderülne, melyik iskola nem
életképes. Azt be kellene csukni, a másik folytathatná tevékenységét.

Ám ez a megoldás országunk és különösen az egyházak mai
anyagi helyzetében nem képzelhetőel. Nagy átlagban, a fogyó szá
mú gyermekek mellett, elegendő vagy csaknem elegendő iskola
van hazánkban, semmi esetre sem szabad az ország anyagi erejét
kényelmi szempontok miatt ilyen átmeneti kísérletezésre fecsérelni.
Vallásos intézmény építésére ott kerülhet sor, ahol az iskolaépítést
a tanulók létszáma amúgy is indokolja. Ilyen helyen viszont, ha az
érintett szülők, tanulók döntő többsége vallásos iskola megvalósí
tását igényli, létre kellene hozni a kívánt jellegű intézményt az ál
talános oktatási intézményfejlesztési programon belül. Am még
ilyen esetben sem szabad a létesítést az államtól vagy az önkor
mányzattól várni, hanem csak az anyagi eszközök rendelkezésre
bocsátását. A megvalósítást valamely egyházi vagy magán iskola
fenntartónak kell magára vállalnia.

Az igények felmérése Ámde hol vagyunk e megvalósítás rendezésétől?! Többnyire vi-
tás az is, hogy egyáltalán van-e igény a létrehozandó intézményben
vallásos szellemű nevelésre. Az állam nem gyűjt erre vonatkozó
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adatokat, egyrészt mert költséges, másrészt mert "tiszteli az egyén
jogát arra, hogy világnézetérőlne nyilatkozzék", és mert a vallást
személyi adatként nem tartja nyilvántarthatónak. Ez ugyan hamis
érvelés: ha az állam elébe akarna menni polgárai igényének, akik
nek iskoláit valaha elvette és megszüntette, nyugodtan megkérdez
hetné e vonatkozásban adott körzetben, mi lenne a gyermekes szü
lők óhaja, milyen arányban, milyen nevelést kívánnak. Az állam
azonban egyelőre elzárkózott az ilyen felméréstől, és a következő

periódusban valószínűlegnem fog változni ilyen lrányú magatar
tása. így az egyházakra vár ez a feladat.

Amíg nincs ilyen átfogó alapos felmérés, amíg nem tudunk biz
tos számokkal tervezni e téren, minden egyéb vita az elkötelezett
vagy vallásos iskolák számáról fantomharc lesz. Mintafelvételek,
statisztikai részfelmérések mit sem érnek. Nem szabad megrettenni
a vallásszabadságra hivatkozó felmérést ellenzők azon kifogásától,
hogy pluralista demokráciánkban tilos a meggyőződés szerinti
megkülönböztetés, ezért tilos a vallásos meggyőződés kutatása is.
A vallásszabadság kifejezetten jelenti a vallás szabad megvallását
is, mégpedig minden olyan esetben, amikor ez a vallás gyakorlá
sának lehetövé tétele miatt szükséges. Hogy tartsa tiszteletben az ál
lam a szülők jogát a nevelésre, hogy vállalja fel egyházi iskola létre
hozatalának anyagi lehetövé tételét, ha nem tud megbizonyosodni
arról, hogy ezzel a jogosultak igényének tesz eleget? A felmérést nem
helyettesíti a hitoktatás adata. Nem feltétlenül azonos a hitoktatást
igénylők száma a katolikus vagy keresztény iskolát igénylők számá
val, amint ezt néhány szerencsétlenül alakult eset már megmutatta.

Másrészt az egyházaknak alázatosan be kell ismerniök, hogy
nem lesz elegendő erejük saját iskola létesítésére vagy fenntartásá
ra, vezetőkkel vagy tanárokkal való ellátására ott sem, ahol arra
az igény kétségtelenül bizonyítható. Ilyenkor indokolt az iskola
szervezését, irányítását a laikus híveknek átengedni. Ehhez elvben
előre ki kell dolgozni azokat a feltételeket, amelyek mellett az egy
ház az ilyen laikusok szervezte iskolát elismeri sajátjának. Nem
kell, hogy a katolikus iskola egyházi alapítású és fenntartású le
gyen, a kánonjog szerint elég, ha az egyház egyetértésével létesül.

Tudomásul kell továbbá venniük az összes egyházaknak, hogy
megfogyatkozott a katolikusok, sőt általában a keresztények száma
az elmúlt félszázadban Magyarországon. Hazánk mindig is vegyes
vallású volt, de legalább kereszténynek volt nevezhető. Adódhat
nak települések, körzetek, ahol a keresztény nevelés iránti igény
egy iskolára való gyermeket csak az összes vallások követőiből

együtt tud összehozni. Az egyházak eddig általában idegenkedtek az
ilyen ökumenikus megoldásoktól. Nagy tisztelettel úgy vélem, hogy
egyházunk helytelen úton jár,ha az ilyen egységes keresztény neveléssel
szemben tartózkodó, gyanakvó álláspontot képvisel. Helyette elébe kel
lene menni az ilyen kezdeményezéseknek. Akár úgy, hogy a többi ke
resztény egyházzal megegyezünk: lehetőleg mindegyik ilyen iskolát
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vállalja el valamelyikük sajáíjaként és a többiek az adott települé
sen támogassák. Akár úgy, hogy az ilyen iskolákat fenntartó-szer
vező szülői közösségek katolikus tagjainak iránymutatást ad egy
házunk arra, mi az, amire vigyázniok kell az iskola szervezeti sza
bályzatának megfogalmazásánál, hogy a katolikus gyermekek oda
ne kárukra, hanem épülésükre járhassanak. Ébredjünk rá, hogy az
állami semleges iskola ma nem a század első felének állami isko
lája, ahol gyakorlatilag minden oktató valamilyen fokon keresztény
volt, hanem a marxista szellemű oktatásszervezés ránk hagyott ter
hes és veszedelmes öröksége, ami tovább éltetődik, ha nem nyúj
tunk helyette más lehetőséget.

Az igények fölkeltése Ám nem elég az igényeket egyszer felmérni, és aztán megelé-
gedni azok ellátásával, akik jelentkeznek (bár ez is elég nagy fel
adat lesz). Fel kell ébreszteni a keresztény nevelés iránti igényt
azokban, akik még hozzáférhetők számunkra. Ez pasztorális prog
ram a lelkipásztorok részére.

Az egyház ébressze rá híveit lelkiismereti kötelességükre gyer
mekük tanítását illetően. Ha van alkotmányos joguk a nevelésre,
Isten előtt kötelesek azzal élni és annak leghatékonyabb lehetőségét

megkeresni. A lelkiismeretvizsgálatokba iktattassák be a lelkipász
torok: nem vétkezett-e a szülő e téren a jónak elmulasztásával!
Ugyancsak ébressze rá az egyház híveit e téren az összefogás szük
ségességére. Az egyház maga, mint államtól független társaság,
szervezhet iskolát, ám a szülők, akik a helyhatóságok választói is,
többet is tehetnek ennél: politikai alkotmányos jogaikat gyakorolva
kérhetik az intézményekben a vallásos oktatás lehetövé tételét, akár
intézmény átengedését is ilyen célra.

Iskolák létesítése, fenntartása

Iskolatervezés Ha megvannak a felmérésből eredő adataink, és mozgósítottuk a hí
veket a cél érdekében, a feladatok szakszerű megtervezésére is sort
kell keríteni. Egyházi és világi szakemberek együtt tervezzék meg,
milyen iskolarendszerre van igény és lehetőség. Hol, hány fő részére
kell katolikus vagy keresztény óvoda, általános iskola. Hiányzót kell
pótolni, vagy a meglévőt, meglévők valamelyikét indokolt átvenni?
Hol kell középfokú oktatási intézmény, szakiskola? Hogy áll a lehető

ség a tanárokat, vezetőket illetően, mennyi a távlati igény keresztény
oktatókra? így ki lehet alakítani a közeli és távlati fejlesztési terveket,
és hozzá lehet kezdeni az előfeltételek biztosításához.

Az iskolatervhez hozzátartozik a főiskolai képzés tervezése és
szervezése is, elsősorban a katolikus tanárképzés biztosítására, de
az állami felsőoktatási intézményekben tanuló katolikus diákok vi
lágnézetének erősítésére is: így az állami tanárképzés is nevelhet a
vallásos iskolák számára utánpótlást.

Hitoktatás az iskolában Addig is, amíg a felmérés és távlati tervezés sürgető feladata meg-
valósul, a jelenlegmár megmutatkozott igények teljesellátása a feladat.
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Az állam
kötelezettségei

a vallásos szellemű

iskolákban

Elsősorban a hitoktatás általános megvalósítása. Itt is tudatosítani
kell, hogy az egyház nem követe1heti a hitoktatást az iskolában,
ha azt az oda járó gyermekek szülei nem igénylik. Az iskola ne
velési programjába, a fent vázolt keretek között, alkotmányos joguk
alapján a szülőknek van beleszólásuk. Egy oktatási intézmény sem
tagadhalja ma meg hazánkban jogosan. hogy alternatív tárgyként
a vallási ismeretek oktatását ne tegye lehetövé az oktatás keretében, ha
erre a gyermekek vagy a szülők igényt formálnak. A szülőket az egyház
e vonatkozásban is ébressze rá lehetőségeikre és lelkiismeretük szerinti
kötelességeikre, szervezze meg összefogásukat és együttes fellépésüket.

Az állam nem tart fenn, nem is létesít vallásos szellemű, elkö
telezett oktatási-nevelési intézményeket. Mit jelent az intézmény lé
tesítése, mit a fenntartása? Abban, hogy a vallásos szellemű intézmény
világnézetéhez igazított tananyaggal, ilyen szempontból kiválogatott
pedagógusokkal működjék, az állam nem működik közre. Abban,
hogy ilyen iskola működésének anyagi kereteit, épületét, ingatlanát
biztosítani lehessen, elvárható az állam támogatása, ha az ilyen iskolát
a szülök igénylik. Az állam építhet és építtethet ilyen intézményt. A
folyamatos finanszírozásra ilyenkor az önkormányzat vagy az állam
a törvény értelmében szerződéssel vállal kötelezettséget.

A létesítő vagy fenntartó a semleges iskolára vonatkozó állami
kötelezettség szempontjéból nem a finanszírozó, nem az építtető, ha
nem az iskolai szervezetet létrehozó, a diákokat felvevő, az oktatókat
alkalmazó, a nevelés irányát vallásos szellemben meghatározó szer
vezet. Ez lehet egyházi vagy világi szervezet egyaránt. Lényeges, hogy
az állami kötelező oktatás biztosítva legyen, és az iskolán belül érvé
nyesüljön az oda beiratkozó, de nem vallásos vagy más vallású gyer
mekek iránti tolerancia, meggyőződésük tiszteletben tartása.

Az egyháznak indokolt szakmai segítséget nyújtania az ilyen
szervezetek létrejöttéhez, és részükre megadni az adatokat (a már
körvonalazott felmérések alapján), hogy megalapozottan tárgyal
hassanak iskola létrehozataláról, átvételérőlaz illetékes hatóságokkal,
esetleg társszervekkel. Indokolt kidolgozni előre mindazon szempon
tokat, amelyekre figyelemmel kell lenni a szervezet létrehozásánál
vagy az iskolafenntartási tevékenység célként való megfogalmazásá
nál, esetleg mintairatokat szerkeszteni e célra. Meg kell továbbá fo
galmazni azokat az egyházi elvárásokat is, amelyek mellett az egyház
sajátjának tekinti az oktatási intézményt. Újszerű jogászi, szervezői,

gazdasági és nem utolsósorban oktatási-nevelési szakfeladat ez, fel
kell rá kellően készülni. Sszámolni kell azzal, hogy a szülők tartósan
csak akkor fogják a vallásos intézményeket előnyben részesíteni, ha
azok legalább az állami intézmények oktatási színvonalát nyújlják,
miközben többletet is biztosítanak, elfogadható, sőt vonzó formában.

Különös gonddal indokolt megfogalmazni, kidolgozni az egy
házi kívánalmakat a nem katolikus keresztény vagy ökumenikus
iskolák számára. Ezek ma reális, sőt sok helyütt egyedüli alterna
tívát jelenthetnek a semleges állami intézménnyel szemben. Nem sza-
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bad őket sem elutasítani, sem magukra hagyni. A társadalomnak
minél nagyobb mértékben szüksége lenne a toleráns, de keresztény
erkölcsiséget hordozó, közvetítő oktatási intézményekre.

Figyelni kell arra, hogy a törvény az átmeneti formák felszámolá
sára határidőt szab, és várható, hogy azt szorosan fogják értelmezni.
1997-ig minden katolikus iskolának meg kell találnia, teremtenie a
fenntartóját. Hangsúlyozom, hogy csak a fenntartás átvétele kötelező,

ehhez nem kell az önkormányzati tulajdonnak eleve átkerülnie az
egyház vagy más fenntartó tulajdonába. Valószínűleg sok esetben
megoldás lehet, ha csak a használati jogot adja át tartósan a hatóság.
Esetleg sikerületlen kísérletek visszarendezésére is könnyebb lesz így
módot találni. Költségproblémát ez nem okozhat, mindegy, hogy az
állam vagyont vagy annak használatát fordítja-e oktatási célra.

Legkésőbb 1997-ig az egyházaknak készen kell állniok a már létező

elkötelezett intézmények végleges átvételére. Folyamatosan készülni
ök kell az ezen felül jelentkező igények kielégítésére is. A szervezett
politikai, társadalmi fellépéshez az ügy érdekében fel kell használni,
amennyire csak lehet, a sajtó, a rádió és a televízió nyilvánosságát,
tudatosan fel kell lépni az ezek útján vagy másutt megmutatkozó
értetlenség, ellenségesség ellen. Csak jogunkkal szabad élnünk, de az
zal teljes mértékben! A katolikus szülök az iskolák érdekében kérjék
számon képviselőiktőla választások során tett ígéretek teljesítését, eb
ben működjenek együtt más keresztény erőkkel, szervezetekkel.

A katolikus iskolaügy sarkpontja a katolikus pedagógus. Az egy
háznak minden módon törekednie kell a katolikus nevelői hivatások
ápolására, a kléruson belül és kívül egyaránt. Meg kell szervezni a
katolikus oktatók képzését, továbbképzését, hiszen elsősorban nekik
kell pontosan ismerniök mind az állami törvényekben megfogalma
zott, mind az egyházi törvénykönyv által megfogalmazott kívánal
makat munkájukkal, intézményeikkel szemben.

Az egyház maga is lépjen fel állami intézményekben tanító hívei
vélemény- és oktatási szabadságának biztosítása érdekében, és hí
veit is buzdítsa az ennek érdekében történő kiállásra. Segítsen meg
szervezni az alkotmányos jogok megfelelő védelmét.

Tudatosítsuk, hogy az egyháznak választania kell: vagy a régi és
már bevált eszköztárának újraéledését bevárva, évezredes távlatban
gondolkodva, ráérősen működik a megszokott keretek között, miköz
ben kockáztatja mindazon lelkeket, akik megnyerhetők lennének kö
vetkezetes vallásos nevelés által, és magára hagyja a keresztények tár
sadalmi csoportját a megalkuvó lehetséges megoldások keresésében,
a neki idegen politikai porondon; vagy vállalja, hogy minden korhoz
és minden néphez szól a küldetése, hogy itt és ma sokan várják az
ismeretlen Örömhírt, és megkeresi - világi híveire nagyobb mérték
ben támaszkodva - az adott lehetőségek közt, a rendelkezésre álló
eszközökkel az iskolaügy azonnali és folyamatos intézését. Azt hi
szem, csakis egy lehet a válasz. A jó pásztor egy bárányt sem hagyhat
a pusztában, akármilyen tövises úton is kell utána mennie!
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