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Keresztény oktatás
Hollandiában
A holland egyházi oktatás bemutatása nem körtnyű feladat. Főleg

a sokszínűség miatt, amely a holland oktatás legfőbb jellegzetessé
ge és a hollandok nagy büszkesége. Ennek illusztrálására csupán
egyetlen adat: a nyugat-európai országokban mintegy 10% az isko
lák között a magániskolák aránya - ezzel szemben Hollandiában
70%. Ezek fenntartója nem az állam, hanem valamely közösség,
alapítvány, egyesület, magánszemély. Ez a 70% tehát mind olyan
intézmény, amely saját, csak rá jellemző arculattal rendelkezik.
Ezért nem vállalakozhatunk a teljes paletta bemutatására, csupán a
legfőbb tendenciák, illetve egy-egy intézmény tevékenységének
részletesebb ismertetésén keresztül szeretnénk szólni a holland egy
házi oktatás jellegzetességeiről.

Az egyházi oktatás mai rendszerének kialakulása

Küzdelem azegyházi
iskolák

fennmaradásáért

Hollandia történetében az egyházi oktatás története világosan mu
tatja a mai toleráns és sokszínű társadalom kialakulásának lépcső

fokait. Az egyház és az állam 1789-es szétválásától még hosszú út
vezetett az iskolák sokféleségét támogató mai oktatási rendszerig.
A szétválás ugyanis nem járt együtt az iskoláztatás szabadságának
növekedésével. Az első, 1801-ben született oktatási töroényben kife
jezetten korlátozták a szabad iskolaalapítást. Ez a törvény szabá
lyozta az iskolák alapítását, a tantervet, tankönyveket, tantárgyakat
és a tanárképzést. E kétségtelen pozitívumai mellett azonban az
egyházi oktatás számára roppant nehéz helyzetet teremtett, mivel
megnehezítette a magániskolák létrehozását. Az addig már műkö
dő magániskolákat legalizálták, azonban az új felekezeti iskolák
alapítását korlátozták, sőt az iskolaalapítás csaknem lehetetlenné vált.

Ekkor kezdődött meg az a 80 évig tartó küzdelem, amelyet a
holland egyházak iskoláik fenntartásáért vívtak. Ez a tanárok,
szülők, politikusok és egyházak között folyó vita lényegében az
egész 19. századi holland oktatásügyet végigkísérte. Az első nagy
fordulópontot ezen a téren az 1848-as alkotmány jelentette,
amelynek 23. cikkelye kimondta az oktatás és az iskolaalapítás
szabadságát. "Az oktatás szabad, az állam felügyeletén kívül
esik..." Az állam szerepe ettől kezdve csupán az iskolák alkalmas
ságának felügyeletére korlátozódott, amelybe nem tartozott bele
az iskolák világnézeti irányultságának vizsgálata. Egyben az álla-
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Az "oktatási béke"
Hollandiában

,Blaauwendraat, Evert:
Az alapfokú oktatás
szabadságának és

sokszínűségének 75 éve
Hollandiában.

Új Pedagógiai Szemle,
1992.

mi iskolákat "világnézetileg semlegessé" tette, ami azonban
együtt járt többek között azzal is, hogy az állami iskolákban
nem lehetett hittant tanítani, valamint a vallási vonatkozású
eszméket, történeti és egyéb eseményeket "semlegesen", min
den elkötelezettségtől mentesen, kultúrtörténeti szempontból
kellett bemutatni.

Ez a felfogás a zsidó vallásúaknak semmilyen szempontból
nem volt elfogadható, mivel számukra az Újtestamentumra törté
nő bármiféle utalás elfogadhatatlan volt. Ök 1817-től állami támo
gatással zsidó egyházi iskolákat működtethettek.

Az erősen vallásos gyerekek szülei sem voltak hajlandóak bele
nyugodni abba, hogy gyermekeik világi szellemű iskolába járja
nak, ezért külön iskolákat alapítottak. Mivel azonban ennek teljes
költségét a szülőknek kellett viselniük, ez igen nagy áldozat volt
a családok részéről, különösen, ha azt is tekintetbe vesszük, hogy
általában sokgyermekes családokról volt szó, Eközben pedig fo
lyamatosan küzdöttek azért, hogy az állam vegyen részt az ő is
koláik fenntartásában is, hiszen a magániskolákba járó gyermekek
szülei is adófizetők, akiknek adójából csak más gyerekek oktatá
sát fizették, saját gyermekeikét nem. Különösen 1878-tól kezdve
jelentett ez egyre súlyosabb problémát, mivel ekkortól növeked
tek meg az oktatással kapcsolatos követelmények, ami termé
szetesen a költségek emelkedésével járt együtt. Ekkor politikai ko
alíció jött létre a protestánsok és katolikusok között a közös érde
kek hatékonyabb képviselete érdekében. Ennek első eredménye
képpen 1889-ben az állam megkezdte a felekezeti iskolák részbeni
támogatását.

A küzdelem azután a 20. század elején érdekes fordulatot vett.
Az egyházak a szociáldemokrata pártokkal és a feminista mozga
lommal együtt a szabadságjogok általános kiterjesztéséért fogott
össze, így a követelések között együtt szerepelt az iskolák finan
szírozásának egyenlősége, a nők jogainak kiterjesztése és a mun
kások szakszervezeti követelései. Ez az összefogás 1917-ben meg
hozta eredményét, oktatási béke jött létre, megvalósult az iskolák
teljes finanszírozási egyenlősége.

Az Oktatási Minisztérium az egyezmény megkötésének 75. év
fordulójára megjelentetett Uit/eg extra című kiadványban a szerző

dést a holland tolerancia alapdokumentumának nevezi, mivel az
kinyilvánította, hogy Hollandia kisebbségi csoportokból áll, és az
államot csak az egymás iránti türelem foghatja össze.1

Egyházak és iskolák a mai Hollandiában

Az egyezmény megkötése óta jelentősen megnövekedett a feleke
zeti iskolák száma. Az iskoláztatás szabadságának a különböző is-
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2Blaauwendraat: im. 45.

3Erziehunssystem in
Holland. A holland
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Katolikus irányzatok

Hitoktatás az iskolában

kolák arányára tett hatását jól mutatja a nyilvános oktatás és a ma
gánoktatás arányának változása az elmúlt 130 évben.?

Év Nyilvános oktatás Maaánoktatás
1860 79% 21%

1920 55% 45%
1950 27% 73%

1990 31% 69%

Jelenleg a következő felekezetek tartanak fenn iskolákat: római
katolikus, református, zsidó, mohamedán, hindu. Ezek közül a
nagyobb felekezetekhez tartozó és a vallásilag semleges iskolák
aránya a következőr'

Katolikusok 34%

Evanaélikusok 8%

Reformátusok 14%
Vallási tekintetben semleges 37%

Mind a katolikus, mind a protestáns egyházon belül működnek
modernebb, liberálisabb. és konzervatívabb irányzatok. Ezek
gyakran saját iskolákat működtetnek - főként elerní iskolákat -,
és az egyes tanítóképző főiskolákon belül is megkülönböztethe
tünk olyanokat, amelyek egyik vagy másik irányzathoz állnak közel,"

A katolikus egyházon belül két fő irányzat különböztethető

meg: az első a nyitottabb katolikus vallásúak csoportja. A katoli
kus iskolák jó része ehhez a csoporthoz tartozik. Ezen az irányza
ton belül is léteznek természetesen árnyalatok, azonban iskoláikra
általában jellemzőnek tekinthető, hogy az iskola és az egyház
semmilyen kapcsolatban nem áll egymással, a tanulők vallását
magánügynek tekintik, és a keresztény identitás csupán néhány,
inkább az európai kultúra részeként tekintett jelképben van jelen,
például a karácsonyi ünnepségen énekelt egyházi dalokban.

A második irányzat ezzel szemben konzervatív, egyházhoz kö
tődő csoport, amelyet az elsőtől markánsan megkülönböztet a pá
pához való szoros kötődés. Ez - a tagjai létszámát tekintve az
előzőnél lényegesen kisebb - csoport főként a déli országrészben
élő hívőkből áll.

Az egyházakhoz való kötődés mértéke azonban egyik esetben
sem jelenti azt, hogy az egyház kőzvetlenül hatna az iskola életé
re. Ez az egyház vallásoktatásban betöltött szerepére is vonatko
zik: az 50-es évekig lényeges eltérés volt e tekintetben a protes
táns és katolikus iskolák között: míg a protestáns iskolák kezdet
től fogva a szülők iskoláí voltak, és a vallásoktatást az iskolához
tartozó vallástanárok végezték, a katolikusoknál a vallásoktatás
az egyház feladata volt, a település papja tartotta az iskolában a
hittanórákat. Ekkor vita kezdődött arról, helyes-e, ha olyan is oktat
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A holland társadalom
tagolódása

az iskolában, aki nem tartozik az iskolaközösséghez, csupán a hit
tanórákra jön be az iskolába, az iskolai élet egyéb eseményeiben
nem vesz részt. A vita végeredményeképpen a katolikus iskolák
is hivatásos, főfoglalkozású vallástanárokat kezdtek foglalkoztat
ni. (Meg kell jegyeznünk, hogy e változás lehetséges háttere lehet
az is, hogy Hollandiában a katolikus papság folyamatos létszám
hiánnyal küszködik, és túl sok feladatot jelenthetett a lelkészi te
endők mellett a hittanoktatás ellátása.)

Az egyházi iskolák működésének megértéséhez semmiképpen
nem hagyhatjuk figyelmen kívül a holland társadalom utóbbi év
tizedekben végbement általános szekularizálódását. Jelenleg a
holland lakosság SO%-a soha nem jár templomba, és otthon sem
gyakorolja vallását. A tanulók fele azonban egyházi iskolába jár,
méghozzá olyan iskolába, amelyet a helyi közösség, a szülők tar
tanak fenn, és ezek elvárásainak az iskolának meg kell felelnie,
hiszen ők teszik lehetővé működését. Ebből adódik, hogy sok is
kola a magyar keresztény oktatás hagyományaihoz képest szokat
lanul nyitott, bizonyos esetekben teljesen szekularizált.

Az egyházak és oktatás kapcsolatáról szólva említést kell ten
nünk a Verzuiling-ról (felosztás, oszlopokba sorolás), a holland
társadalom életét lényegében a 60-as 70-es évek végéig markán
san meghatározó folyamatról. Ennek során a társadalom megha
tározott csoportjai vallási és világnézeti hovatartozás alapján arra
törekedtek, hogy tagjaik társadalmi kapcsolatainak a csoporthoz
való tartozás alapján kereteket biztosítsanak, illetve szabályozzák
azokat. E jelenség alapján a holland társadalom lényegében há
rom nagy társadalmi csoportra tagolódott: katolikusokra, protes
tánsokra és vallástalanokra. A külső szernlélő számára meglepő

módon ez a tagolódás nemcsak olyan területeken érvényes, mint
például az oktatás, hanem másutt is megjelenik: vannak például
protestáns és katolikus bankok, üzletek, gyárak stb. Mára a társa
dalom általános szekularizációja következtében gyengült e tagoló
dás, de az ország bizonyos területein még napjainkban is megfi
gyelhető.

Hollandia oktatási rendszere

Tanulók éstanárok Hollandia 14,5 millió lakosából körülbelül 4 millió vesz részt vala
milyen oktatásban - összesen körülbelül 102 ezer tanár tanítja
őket. Ez az adat is világosan mutatja a 20. század Európájára álta
lában jellemző oktatási expanziót. Ennek eredményeképpen a la
kosság átlagos iskolai végzettsége az utóbbi évtizedekben jelentő

sen emelkedett: míg 1960-ban a dolgozók 56%-a elemi iskolai, 7%-a
középfokú és 3% felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, 1980
ban már csupán 22%-a alapfokú, viszont 32%-a középfokú és 14%-a
felsőfokú végzettségű. Ehhez a gyors fejlődéshez sokban hozzáj á-
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Az iskolarendszer
felépítése

A magániskolák

51skolakötelezettség
nincs, tehát aszülőknek

jogukban áll otthon
tanüani gyennekeiket.

Ebben az esetben
tanfelügyelők ellenőrzik

és bírálják el az
otthoni oktatás

eredményességét. Ezzel
a joggal azonban

manapság csak
kevesen élnek.

rult az a sokszínű iskolarendszer, mely lehetővé tette, hogy szinte
minden tanuló megtalálja a neki leginkább alkalmas intézményt,
illetve szükség esetén a kihullás veszélye nélkül váltani tudjon a
különböző intézmények között.

Az iskolarendszer felépítését tekintve nincs lényeges különbség
a holland iskolák és a régió többi országának iskolarendszere kö
zött. Ami Hollandia iskolarendszerét igazán különlegessé és sajá
tossá teszi Európában, a már említett iskolai sokszínűség. A tanu
lók 70%-a nem állami iskolába jár, tehát olyan iskolába, melyet
közösség, alapítvány vagy egyesület tart fenn.

Ma az alkotmány 23. cikkelye mondja ki az oktatás szabad
ságát, amely szerint vallási és világnézeti alapjaitól függetlenül
bárki alapíthat iskolát, ha megfelel a törvényi előírásoknak. Az al
kotmány azt is kimondja, hogy az állami és magániskolák finan
szírozás szempontjából egyenlőséget élveznek. Ez a törvény jelen
tősen megnöveli a szülők jogait az iskolákban, mivel a szükséges
feltételek teljesítése esetén új iskolákat alapíthatnak, illetve min
den esetben szabadon választhatják ki azt az iskolát, amelyben
gyermeküket taníttatni szeretnék. Az iskolák természetesen itt
sem rendelkeznek jogi vagy financiális szabadságot, de pedagó
giai területen ez a lehetőség viszonylag nagy autonómiát biztosít.

A magániskolák 25,2%-a protestáns, 31,5%-a római katolikus és
15,2% egyéb magániskola. Ezeknek az iskoláknak jogukban áll ki
zárólag olyan tanárokat foglalkoztatni, akik az iskola vallási, illet
ve világnézeti hovatartozásához alkalmazkodnak. Az iskolák sza
badon választhatják meg a tanítás anyagát, csak azokat a követel
ményeket kell teljesíteniük, amiket az Oktatási Minisztérium állít.
Ezek a következők: kötelező tárgyak, a tanórák száma, a legfonto
sabb oktatási célok, vizsgaprogramok és központi vizsga. A köz
ponti oktatásügyi szervezet feladata tehát kizárólag a központi
szervezés, illetve a finanszírozás, melynek rendszeréről később

még bővebben is szó lesz. Az iskolák és a tanárok tan
könyvválasztási szabadsággal rendelkeznek.

A holland iskolákban a vallási sokszínűség mellett nagy szere
pet kap az ország nyelvi sokszínűsége is. Az oktatás holland
nyelven folyik, illetve a fríz kisebbségi területeken frízül, Az
utóbbi években a bevándorolt kisebbségek anyanyelven történő

oktatására is egyre több lehetőség van: az elemi iskolákban és a
speciális iskolákban a kisebbségi csoportok anyanyelvükön tanul
hatnak, a középiskolákban pedig anyanyelvüket választott nyelv
ként tanulhatják. A török és arab nyelv vizsgatárgy is lehet.

A tankötelezettség'' 5 éves kortól 18 éves korig tart. Az elemi
iskola egybeszerveződött az óvodával, ami természetesen nem
az óvoda "iskolásítását" jelenti, hanem sokkal inkább az alsó
tagozatban folyó tevékenységek közelítését - a gyermekek élet
kori sajátosságaihoz egyébként is jobban igazodó - óvodai mun
kához.
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Alternativitás az
iskolák identitásában

Az. iskoláztatás
szabadságának

problémái

Az elemi iskolákra nemcsak vallási szempontból jellemző a sok
színűség. Az oktatás törvényi szabadsága lehetővé tette, hogy
számos olyan iskola jöjjön létre, amely mind életszemléletében,
mind pedig sajátos pedagógiai identitásában különbözik a hagyo
mányos iskoláktól. Különösen jelentős a különböző reformpeda
gógiai irányzatokat követő iskolák száma. Jelenleg összesen kö
rülbelül 650 reformpedagógiai irányultságú iskola működik, me
lyek aránya a következő:

Montessori-iskola 250

Jenaolan-iskola 250

Waldorf-iskola 85
Daltonolan-iskola 50

Freinet·iskola 15

Ezek az iskolák számos esetben egyben valamelyik egyház iskolái
is, mivel álláspontjuk szerint az oktatás hagyományostól eltérő

keretei nagyobb lehetőséget nyújtanak a nevelőiskola, és ezáltal a
keresztény nevelés megvalósítására.

Az első vitás pontot jelentheti, hogy a törvény ugyan a tanárok
szempontjából az állam részéről biztosítja a pedagógiai szabad
ságot, de a szülők választásai és igényei nagyban befolyásolják az
iskola arculatát, és ez esetenként kényszerpályára viheti az isko
lát, mivel a szülői igényeknek, akkor is, ha nem teljesen szaksze
rűek vagy jogosak, mindenképpen meg kell felelnie, ha meg akar
ja tartani a tanulókat.

Ez a probléma az egyházi iskolák esetében felveti a társadalom
szekularizálódásával kapcsolatos álláspont kérdését is. Egyes is
kolák identitásában ellentmondásokat okoz, hogy a vallásukat
nem gyakorló szülők esetleg egyre kevésbé érzik szükségét gyer
mekeik vallásos neveltetésének, és ezzel szemben az iskola nehe
zen tud fellépni, hiszen kénytelen a szülők igényeinek megfelelni,
az iskolát - annak egyházi jellege ellenére - olyan területként
kezelni, ahol a vallás mindenkinek magánügye, az iskola ezzel
kapcsolatban semmilyen befolyást nem kíván gyakorolni a gyere
kekre.

Ez a jelenség a 90-es évek elejére annyira felerősödött, hogy 
különösen szocialista és liberális oldalról - megkérdőjelezték a
felekezeti iskolák létjogosultságát, mondván, hogy a katolikus és
protestáns iskolák között tulajdonképpen semmi különbség nincs,
az iskolák keresztény identitása sem az iskolák pedagógiai prog
ramjában, sem oktatási gyakorlatában nem jelenik meg. Erre a fel
vetésre válaszként számos olyan elméleti munka jelent meg,
amely segíti az iskolákat identitásuk kialakításában, illetve olyan
kutatások indultak, amelyek a különböző egyházi iskolák jelentő

ségét, legitimitását. identitását vizsgálják.
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Fenntartók

Az iskolafenntartók
feladatai

E célból jött létre például a Vrije Katolikus Egyetemen (Amsz
terdam) az a keresztény neveléssel kapcsolatos kutatásokat folyta
tó központ. amely jelenleg vizsgálatokat végez holland katolikus
iskolák tanulói, tanárai, illetve a gyennekek szülői körében. Emel
lett a kutatóhely segítséget kíván nyújtani a katolikus iskoláknak
abban, hogy saját identitásukat ne csak a célok, az iskola munka
terve (pedagógiai programja) szintjén, hanem a tananyag, mód
szerek, az iskolai élet szintjén is minél világosabban ki tudják
nyilvánítani.

Az oktatás szabadságából adódó sokszínűség miatt erősen ta
golt iskolarendszer jött létre, amelynek fenntartása drága. Különö
sen a gazdaság időnkénti romlásakor erősödnek meg azok a han
gok, amelyek egységesebb, kevesebb kisiskolával működő rend
szer kialakítását szorgalmazzák. Ezzel szemben viszont jogos az
az érv is, hogy azok a szülők, akik felekezeti iskolába járatják a
gyermekeiket, érdekeltebbek az iskola fenntartásában, többet ál
doznak az iskolára, ezért erre a kérdésre nem lenne megoldás a
felekezeti iskoláknak - az egyházi jelleg megőrzésével történő 
nyilvános iskolává tétele.

Hollandiában jelenleg körülbelül 6300 iskolafenntartó van. Ezek
általában alapítványok, egyesületek, de lehetnek magánszemélyek
is. Iskolát az alapíthat és tarthat fenn, aki megfelel a törvényi és
pénzügyi előírásoknak, valamint rendelkezik a megfelelő tanulói
létszámmal. Ez a létszám az adott település lakosságának összlét
számától függ.

AteieDülés lakossáaa SZiikséaes minimális tanulólétszám
100.űOO-nél több lakos 200 tanuló
50.000-100.000 lakos 160 tanuló
25.000-50.000 lakos 120 tanuló

25.000 lakos alatt 80 tanuló

A magyar egyházi iskoláktól eltérően a keresztény iskolák nem
az egyházak, hanem a helyi közösségek irányítása alatt állnak.
Ezek az iskolák általában nincsenek szoros kapcsolatban a helyi
egyházakkal. bár ezen a téren az egyes iskolák között nagy elté
rések lehetnek. Régebben a különböző felekezetek között is voltak
eltérések: míg a protestáns iskolák kezdettől fogva szülők által
fenntartott iskolák voltak, és a fenntartói bizottságok is szülőkből

álltak, a katolikus iskolák ezzel szemben sokáig szoros kapcsola
tot tartottak fenn egyházukkal, 1950-ig a fenntartói bizottságok
nak papok is tagjai voltak.

Az iskola alapítói sok esetben - különösen elemi iskolákban 
egyben az iskola vezetői is. A fenntartó, mivel felelős az iskola
működéséért, tagokat delegálhat az iskolavezetésbe.
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Az iskolafenntartók feladatai röviden a következőkben foglalha-
tók össze:

- iskola alapításával kapcsolatos feladatok;
- tananyag kiválasztása;
- nem kötelező szakok kiválasztása;
- órarend összeállítása;
- tanárok és igazgató felvétele és elbocsátása;
- az iskola szabályzatának és szervezeti struktúrájának kialakítása;
- iskolán kívüli programok szervezése és lebonyolítása;
- fejlesztési programokon való részvétel;
- az iskola és környezete kapcsolatának szabályozása;
- az iskola épületével kapcsolatos teendők.

Míg az elemi iskolák fenntartói általában a szülőket összefo
gó alapítványok, a középískolák fenntartóiként működő alapít
ványok jórészt helyi neves közéleti személyiségekbőlállnak. 15
évvel ezelőtt a középiskolák körében is változások indultak el,
egyre inkább a szülők és tanulók aktívabb részvételére, az isko
la irányításába történő bekapcsolására törekszenek. Ennek kere
teként jött létre az iskolákban az együttműködési tanács, amely
szülőkből, tanulókból és tanárokból áll. Ehhez hasonló szerve
zetek a felsőoktatási intézményekben létrejött együttműködési taná
csok, amelyek az adott intézmény hallgatóiból és tanáraiból állnak.

Finanszírozás A holland iskolák teljes költségét minden iskolatípus esetében
az állam finanszírozza, ha az iskola megfelel a törvényes feltéte
leknek. A finanszírozás a települési önkormányzatokon keresztül
történik, vagyis az iskolák költségeik fedezetét a közösségektől

kapják meg, ezt azonban az állam lOO%-ban megtéríti.
Az iskolákban jelenleg működő finanszírozási modelleket az

1992/93-as tanévben vezették be. Kétféle modell működik: az első

az ún. "tervezett költségvetési rendszer" (Planstellenbudgetsys
tem). Ebben az iskolák működését ún. bázisegységek alapján fi
nanszírozzák, amelyet az iskolák a saját költségvetési terveik
alapján használhatnak fel. A személyi költségeket és a járulékos
dologi költségeket az állam fizeti, valamint egyéb speciális progra
mokra az intézmények külön tervezeteket, pályázatokat adhatnak be.

A második modell az ún. Pauschalfinanzierung. Ez a modell
minden költséget egyben fedez, a fejlesztést is beleértve, tehát
nem kell külön kérvényt beadni a fejlesztések támogatásának el
nyeréséhez, mint a másik rendszerben. Ez a rendszer az előzőhöz

képest is nagyban növeli az iskolák önállóságát, mivel így maguk
dönthetnek a fejlesztési és dologi kiadások megoszlásáról.

Az azonosságtudat a keresztény iskolákban

Az iskolai sokszínűségből adódóan a holland iskolák nagy hang
súlyt fektetnek arra, hogy saját arculatukat, identitásukat a külső
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Az iskola mint
keresztény életfoma

Identitás a katolikus
iskolákban

megfigyelők - jelen esetben a szülők és a tanulók - számára is
minél világosabban, átláthatóbban megfogalmazzák. Erre egyéb
ként 1985-től törvény is kötelezi őket. Minden iskolának ki kellett
dolgoznia munkatervét, amely lényegében megfelel a magyar isko
lák pedagógiai programjának. Ebben minden iskola leírja saját kon
cepcióját, ismerteti saját világnézetét és identitását, valamit azt,
hogy mindez az iskolai oktatásban és az iskola egész életében ho
gyan jut kifejezésre. A nyilvános iskolák célja általában a követke
zőkben foglalható össze: a tanulót úgy oktatni és nevelni, hogy
felnőttkéntadottságainak megfelelő szinten eleget tudjon tenni an
nak a hivatásnak, amit a család, az egyház és a társadalom támaszt
vele szemben. Az egyházi iskolák ezt a célt elfogadva de kibővítve

úgy dolgoznak, hogy a gyermekek Istennel és embertársaikkal való
kapcsolatát is formálják.

A keresztény iskolák munkaterve a Biblián alapul, és az iskolák
azokat a tanárokat veszik fel, akik ezekkel az elvekkel egyet
értenek. Azonban csupán attól, hogy egy iskolában ilyen tanárok
tanítanak, még nem lesz valóban keresztény az iskola. A valódi
kérdés az, mit érzékel mindebből az a gyermek, aki ebben az is
kolában tanul, és mit érzékel ebből az iskola szűkebb és tágabb
környezete.

Az iskola identitása tág fogalom, amely az iskola egész életé
ből kell, hogy sugározzék. A keresztény identitás tehát nemcsak
az iskolában tanított tananyagot határozza meg, nemcsak azt,
hogy mit tanítanak hittan órán, hanem azt is, ami a hittanóra és
a reggeli közös imádkozás után történik, az iskola egész életét,
azt, ahogyan a gyerekekkel beszélnek, értékelik őket, elfogadják
különbözőségüket. Ha az iskolában a vallásosság csak a reggeli
közös imádságra korlátozódik, utána pedig a szokásos iskolai na
pirendre térnek át, akkor nincs lehetőségük a gyerekeknek arra,
hogy a kereszténységet életformaként ismerjék meg. Az igazán
fontos kérdés az: rniről ismerhetjük meg a keresztény iskolákat
a reggeli áhítat után. Versenyeztetik a gyerekeket és a jó tanu
lók kapnak mindig dicséretet, vagy mindenkit a maga egyedi
ségében ítélnek meg? Haragból büntetik a gyermeket és min
dennap emlékeztetik régi vétkeire. vagy a megbocsátás szelle
mében járnak el? A krisztusi türelemről csak hittanórán esik
szó, vagy a tanárok maguk is türelmesek azokkal a gyerekek
kel, akik valamilyen hibát vétettek? Ezek azok a kérdések,
amelyeket megválaszolva az iskola gyakorlatából kibontakozik
annak valódi identitása.

A katolikus iskolák identitása az iskolák alapelveivel áll össze
függésben, melyet a Katolikus Iskolák Általános Szabályzata foglal
össze. Ezek az általános alapelvek az evangéliumra, a katolikus
tradícióra és az egyház tanításaira támaszkodnak. Az egyes isko
lák ezen alapelvek alapján alakítják ki saját identitásukat, felada
tuknak pedig azt tekintik, hogy a keresztény vallást és kultúrát,
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A katolikus iskolák a
multikulturális
társadalomban

mint kulturális tradíciót átadják a fiatal nemzedéknek.6 A katoli
kus iskolákban ez a sajátos kulturális feladat képezi az iskolák le
gitimációjának alapját. Ez a feladat az iskolák identitásában kétfé
le módon jelenhet meg: egyrészt mint szembenállás, védelem az
összes olyan kulturális hatással szemben, amelyeket a katoliciz
mussal ellentétesnek tart (például a szocializmus vagy a liberaliz
mus). A másik lehetséges irányzat ezt a kultúraközvetítő feladatot
úgy tekinti, mint a katolikus hit, mint értékes tapasztalat átadását
a fiatalabb nemzedéknek. Ily módon ez a generációk közti kap
csolatot jelenti, olyan nevelés, amelynek tartalmát a katolikus val
lás adja meg, az előző generációk vallási tapasztalata.

Ezek között a tapasztalatok között kiemelt szerepet kap a társa
dalomban jelenlévő kulturális sokféleség elfogadása, az ezzel a
sokféleséggel való együttélés. Hollandiában a katolikusok kisebb
ségnek definiálják magukat, mivel a lakosság 39%-át jelentik a
többi - más vallású illetve vallástalan - 61%-kal szemben. Ezért
különösen fontosnak tartják, hogy a katolikus iskolák a keresz
tény vallás és más vallások együttélésére neveljenek.

A mai holland társadalom multikulturális és szekularizált jelle
ge kettős feladat elé állítja az egyházi iskolákat, és ezen belül a
katolikus iskolákat is, és ezekre a feladatokra úgy kell megoldást
találniuk, hogy az megfeleljen az iskola keresztény alapelveinek.
Fel kell készíteniük a szekularizált társadalomban folytatható ke
resztény életre, életvezetésre. Emellett nagyon sok katolikus isko
lában más szubkultúrákból származó gyerekek is tanulnak 
méghozzá jelentős arányban -, ezért az iskolák feladata az, hogy
ezekért a gyerekekért felelősséget vállaljon, mind pedagógiai té
ren, mind pedig életszemléletük formálásában, ami különösen ne
héz feladat, hiszen ezek a gyerekek nagyon gyakran más vallású
ak, és az iskola feladata és felelőssége annak eldöntése, milyen
mértékben enged helyt az iskola életében e vallásoknak.

Az iskolában folyó nevelést tekintik annak a területnek, ahol a
keresztény alapelvek leginkább érvényre juthatnak. A kultúra
közvetítő feladat a katolikus iskolai élet következő szféráiban je
lenik meg:

- vallási tantárgyak,
- keresztény életszemléletre nevelés,
- erkölcsi témák keresztény szempontú értelmezése,
- ünnepek,
- segítő akciók.
Az iskolák identitása alapján a pedagógiai szakirodalom a kato

likus iskolák négy fő csoportját különbözteti meg. A csoportosítás
alapja egyrészt az iskolák identitásában megjelenő keresztény
vagy szekularizált jelleg, másrészt az, hogy az iskola mennyire
fektet súlyt a társadalmi szolidaritásra, együttérzésre.
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A katolikus iskolák
osztályozása

Hittanoktatás

A "monológ"-iskolák erős, jellegzetes keresztény arculattal ren
delkeznek, erősen tartják a katolikus szokásokat, azonban kevés
szolidaritást mutatnak: ezek hagyományos iskolák katolikus tanu
lók számára.

A "színtelen" iskolákban a jellegzetességek nélküli arculat a mi
nimális társadalmi szolidaritással kapcsolódik össze. A katolikus
tradícióval szemben a szekularizáció került előtérbe. Emellett a
társadalmi problémákat nem vállalja az iskola, sem pedig olyan
gyerekeket, akikkel ezek a problémák bekerülhetnének az iskolá
ba. Ezek azok az iskolák, amelyek szellemiségükben olyannyira
közel állnak az állami iskolákhoz, hogy gyakorlatilag vallási
szempontból semleges iskoláknak tekinthetők. A vallást minden
tanuló magánügyének tekintik, és a kereszténység sem szellemi
ségében, sem jelképeiben nem jelenik meg az iskolában.

A "sokszínű" iskolák ezzel szemben a gyenge keresztény jelleg
mellett erős érzékenységet mutatnak a társadalmi problémák
iránt. Ezek az iskolák sem érzik feladatuknak a keresztény tradí
ció minél erősebb megjelenítését az iskolai oktatásban, azonban
az iskola keresztény jellege megjelenik abban, hogy komoly gon
dot fordítanak a hátrányos helyzetű gyerekek oktatására, felelős

séget vállalnak a problémás gyerekekért. Ebből adódóan ezekben
az iskolákban meglehetősen nagy a problémás gyerekek aránya.

Az úgynevezett "dialóg-iskolákban" összekapcsolódik egymás
sal a határozott keresztény arculat és a társadalmi problémák
iránti érzékenység. Mint katolikus iskolák, fontos feladatuknak
tartják a tanulókban a keresztény vallással való szoros kapcsolat
kialakítását. A multikulturális együttélésre nevelés nagyon fontos
szerepet kap az iskolai oktatásban, azonban a más vallásokkal és
kultúrákkal való együttélésre a keresztény alapelvek figyelembe
vételével készítik fel a tanulókat. A hátrányos helyzetű gyerme
keket is vállalják ezek az iskolák, azonban őket is a vallásos, ke
resztény életszemlélet alapján nevelik.

Ahittanoktatás - akárcsak az oktatás egyéb területei - a kü
lönböző iskolakoncepciók esetében nagy eltéréseket mutat. A nyil
vános - állami - iskolákban is van lehetőség hittanoktatásra. és
eltérő, hogy az egyes egyházi iskolák mennyire tekintik fontosnak
saját munkájukban a hittanoktatást. Míg a hagyományokhoz ra
gaszkodó ortodox iskolákban a tanítás minden reggel fél órás hit
tannal kezdődik, más iskolák viszont a kötelező hittanon kívül a
tanulók vallási meggyőződését magánügynek tekintik. Egyébként
a hittan nem érettségi tárgy, jelenleg fontolgatják, hogy választha
tó tárgy legyen.

Az elemi iskolákban diplomás vallástanárok tanítják a hittant,
kivéve néhány állami iskolát, ahol a vallástanári végzettséget nem
követelik meg, esetenként más - főként történelem - szakos ta
nárok is taníthatják. A középiskolai hittantanárok gyakran teoló
gusi végzettséggel tanítanak, de tanári képesítésük nincs, illetve a
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nyitott iskolákban azok a tanárok tanítják, akik a történelmet illet
ve az állampolgári ismeretek tárgyat. Jelenleg egyre erősebb a tö
rekvés arra, hogy a tanítás feltétele a középiskolai tanárok eseté
ben is a vallástanári végzettség legyen.

A hittanoktatás szemléletére általában jellemző, hogy keresi a
gyermekek mindennapi életével a kapcsolatot. A hittanon keresz
tül a szekularizált társadalomban való életre kívánnak felkészíte
ni, ezért sok gyakorlati kérdéssel foglalkoznak, mint például az
orvosi etika, az euthanázia, az abortusszal kapcsolatos kérdések.
Ezeket a problémákat a tankönyvek is részletesen tárgyalják, illet
ve a tanárok számára számos segédanyagot adnak ki e témák fel
dolgozásához. A tanárok felkészítésében arra törekszenek, hogy
azok képesek legyenek a Biblia alapján a gyerekek életkérdéseire
válaszokat adni. Külön tantárgy keretében készülnek fel a
gyermeki életkrízisek kezelésére, mint például a szülők válása,
hozzátartozók halála.

Milyen példákkal szolgálhat a magyar egyházi iskolák számára
a holland egyházi oktatás rendszere? Véleményem szerint az
egyik legfontosabb tanulság az, hogy az iskoláknak hosszú távon
feltétlenül ki kell alakítaniuk saját, jól körülhatárolható identitásu
kat, arculatukat, mely a többi, nem felekezeti intézménytől meg
különbözteti őket - nemcsak az iskola fenntartó i, vagy a tanárok
és diákok felekezeti hovatartozása tekintetében, hanem az iskola
egész életében, az iskolában folyó tanításban, a tananyagban is.
Csak ez adhat garanciát arra, hogy az iskolák felekezeti jellegének
szükségessége és jogosultsága a külső szemlélők, illetve az isko
lákba bekerülők - és nem utolsósorban az oktatásügyi döntésho
zók - számára világossá váljék, és ez lehet garancia arra, hogy a
keresztény nevelés, mint az iskolák legfőbb célja, valóban megva
lósulhasson.

Emellett érdemes végiggondolni azt is, hogy egy, a rnienknél
sokkal szekularizáltabb - vagy talán más módon szekularizált 
társadalomban milyen utakat talál az egyházi oktatás arra, hogy
az egyre idegenebbé váló társadalomban arculatát megőrizze, de
a világgal való kapcsolatát se veszítse el.
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