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Azemberi személy
méltósága

A vallás szerepe az
ember életében és
az oktatás célja
Köszöntöm Önöket és köszönetet mondok mindnyájuknak azért,
hogy jelenlétükkel kifejezésre juttatják érdeklődésüketés felelőssé

güket a következő generációk nevelésének egy fontos aspektusa,
végeredményben kontinensünk jövője iránt. Kétségtelen, hogy az
iskola, az iskolai nevelés és oktatás sikere vagy kudarca meghatá
rozó tényező minden egyes személy és az egész társadalom életé
ben. Ezért annyira fontos, hogya legnagyobb figyelemmel és fele
lősségérzettel szóljunk e témáról.

Hálásan köszönöm az Olasz Püspöki Konferenciának (CE!),
hogy magára vállalta és finanszírozta ezt a felmérést, l és kűlönö

sen is a CEl Nemzeti Hivatal a Katolikus Hitoktatásért nevű szer
vezetének, végül pedig mindazoknak, akik az utóbbi években azzal
foglalkoztak, hogy kezeljék és rendszerezzék a hitoktatás helyze
tére vonatkozó különféle információkat és adatszolgáltatásokat. A
kutatómunka, amelyet az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa
(CCEE)kezdeményezett, és amelyre számos európai országban sor
került, azt kívánta felmérni, amit a Katolikus Egyház nyújt Európa
különbözőországaiban; ez - mint látni fogjuk - hivatkozási pont
ként szolgálhat más felekezetek és vallások e téren szerzett tapasz
talatainak az elemzésében is.

E nagyszerű felmérésből kitűnik, hogy az állami iskolákban vég
zett hitoktatás vitathatatlan tény és jog, családok milliói által kért
szolgáltatás. A Katolikus Egyház arra törekszik, hogy lehetőségei

hez mérten válaszoljon erre a szükségletre. Egyébként a felmérés
azt is megmutatja, hogy e jognak az elismerése nem mindig magá
tól értetődő, és egyes országokban még jogi nehézségek akadá
lyozzák, hogyavallásoknak lehetőségüklegyen szabadon és nyil
vánosan bemutatni a tanításukat. Mindez kérdéseket vet fel, s
figyelmes és el nem odázható reflexióra késztet minket a hitokta
tást, tágabb értelemben pedig a vallásnak az egyéni és közösségi
élet különböző területein betöltött helyét illetően.

Az emberi jogok alapja az emberi személy sérthetetlen méltósága. Ez
a méltóság megelőz minden utólagos jogidöntést. Az emberi személy,
az érzékelő- és cselekvó1<épességével, a belső életével, mely ráébreszti
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Az élet

Acsalád anevelés
bölcsője

Nevelés - tanúságtétel
-közösség

önmagára és a világ jelentésére, miközben felismeri a célt is, amely
felé tart, ugyanakkor az arra irányuló képességével, hogy baráti kö
telékeket kössön és fejlesszen ki embertársaival, hogy felelősségetvál
laljon, vagyis meghaladja önmagát - tehát az emberi személy nem
pusztán felhasználóként van jelen a világban, hanem főszereplőként.

Az emberi személy, minden egyes ember birtokolja ezt a méltósá
got. Senkinek nincs joga megvetni vagy elpusztítani, mert az embe
reket soha nem szabad első- vagy másodrendűnektekinteni. Az em
beri személy méltóságát és értékét el kell ismernie a társadalomnak.
A társadalomnak az a feladata, hogy őrködjön tagjai élete felett.
Azok, akik hosszú éveken át éltek olyan társadalmi rendszerben,
amely kontrollálta és lehatárolta cselekvési szabadságukat, tudják,
mennyire könyörtelenek lehetnek a szabadság elleni támadások, a
személyek és a gondolkodásmódjuk feletti uralomra irányuló kí
sérlet. Amikor félelem, erő, ideológiák vagy divatok által igyekeznek
ellenőrizni az emberek életét, akkor magát az emberi személy mél
tóságát támadják, egy többé-kevésbé nyilvánvaló hatalom szelgála
tába állított tárggyá vagy eszközzé fokozzák le.

Világos, hogy azok, akik valóban szeretnek, s akiknek gondjuk van a
gyermekre, felismerve benne egy egyedüli és pótolhatatlan személyt,
függetlenül fizikai megjelenésétó1 és képességeitől: ők azok, akik a
leginkább képesek betölteni a küldetést, hogy felneveljék, gondját vi
seljék és felnövését elősegítsék. Mindig rácsodálkozunk arra, hogy a
Teremtő az élet eredetét a családon belülre helyezte, másképpen szól
va: szeretetteljes kontextusba. Nagyon is jelentőségteljes, hogy Isten
tervében minden egyes gyermeket elsőkéntolyan személyeknek kell
nevelniük, akik szeretik őt. Ez azt jelenti, hogy a természet rendje sze
rint a családnak - amikor azt helyesen értelmezik -, nem pedig a
közintézményeknek, az államnak, formális vagy informális hatal
maknak kellene lennie az első nevelőnek, és a családnak szabadságá
ban kellene állnia, hogy a meggyőződésének megfelelően gyakorolja
a szerepét. "Minden családot, mint sajátos és őseredeti jogokkal ren
delkező közösséget, megillet az a jog is, hogy a szülők irányítása alatt
szabadon rendezze be a maga vallásos életét. A szülöket pedig meg
illeti a jog, hogy saját vallási meggyőződésük szerint döntsék el, mi
lyen legyen gyermekeik vallásos nevelése. Ezért az államhatalomnak
el kell ismernie, hogy a szűlőknek joguk van igazi szabadsággal meg
választani az iskolákat vagy a nevelés egyéb intézményeit, s e vá
lasztási szabadságuk rovására nem róhatók rájuk közvetlenül vagy
közvetve igazságtalan terhek" (Dignitatis humanae, 5).

A nevelés tehát először is a gyermek személyének elfogadása egy csa
ládon, egy közösségen, egy megélt hagyományon belül, másképpen
szólva: egy olyan életen belül, amely tanúságtétel útján kerül átadásra
neki, s amely ott tükröződik abban a módban, ahogyan környezete
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szembenéz a mindennapi kihívásokkal. Személynek lenni annyit je
lent, mint kapcsolatban állni: a személyek nem szigetek. A személy
közösségi vonása az egyik megkülönböztetőjegye az emberi személy
méltóságának, miként a szabadság és az értelem is. A szabadság tény
legesen megadja számára a lehetőséget, hogy megismerje az igazsá
got, és hogy azért szeresse a másikat, ami a másik. Az a tény, hogy
nem pusztán egyesülésre képes, hanem arra is, hogy kapcsolatokat
létesítsen, szeressen és hagyja magát szeretni, rámutat az emberi sza
badság nagyságára, miként annak a fontosságára is, hogy az egyik
ember gondját viselje a másiknak, és hogy úgy tiszteljük a közössé
geket - kezdve a családokon -, mint olyan helyet, ahol az emberi
személy felfedezi, kicsoda ő és mit kell tennie.

Avallásos tapasztalás Ebben a kontextusban mit jelent a vallásos tapasztalás? És mi köze
van a neveléshez? Mivel az emberi lelket az értelem utáni örök szom
júság jellemzi, s mivel képes megismerni a saját rendeltetését, nagy
nyugtalanság és mélységes önmeghaladási vágy él benne. Az egy
szerű tény, hogy objektív módon és rácsodálkozással szemléli a te
remtés szépségét, arra készteti az embert, hogy felnézzen, s kérdése
ket tegyen fel önmagának minden létezőeredetére és rendeltetésére,
valamint a saját élete értelmére vonatkozóan, hiszen ebben az élet
ben mindenféle döntéseket kell hoznia. Az is természetes az ember
számára, hogy nem akar tévedésben, hazugságban vagy látszatok
között élni, ezért fel akarja fedezni az Igazságot, s nem pusztán az
Igazság egyes aspektusait. A Szépség és az Igazság utáni vágy tény
legesen arra készteti az emberi szívet, hogy kutassa a végtelent,
hogy keresse Istent.

Avallás igazsága Annak a.felismerése, hogy nem mi alkotjuk meg az igazságot, hogy a
valóság megelőzia róla szerzett tudásunkat, és hogy végeredmény
ben senkit és semmit nem lehet saját létrehozójának tekinteni, valami
olyasmi felé irányítja a tekintetünket - legyen szó a belső értelem
vagy egy kultúra közösségi tekintetéró1-, ami ezen a világon túl ta
lálható. Az emberi értelem akkor éri el legmagasabb fokát, amikor ér
telmet fedez fel mindabban, ami meghaladja a mindannyiunk által
uralni tudottat. Akkor felvetődik Isten létezésének nagy kérdése.
Mindaz, ami csak létezik, a véletlen műve lenne? A semmi felé tart?
Közömbös, hogy milyen döntéseket hozok? Vagy éppen ellenkező

leg, létezik egy jóságos Isten, aki megteremtett minket, aki felé irányul
az életünk, s aki tartást és jelentőséget ad az életünknek? Ahogyan XVI.
Benedek pápa mondta nemrégiben olasz katolikus hitoktatókkal tör
tént találkozása során: "a vallásos dimenzió elválaszthatatlan a kul
túrától, az emberi személy globális képzésére irányul, és lehetővé teszi
a tudás átalakítását életbölcsességgé" (2009.április 25.).

Diktatórikus kényszerek Mindenki számára nyilvánvaló, hogy az ateista diktatúrák (mint a
nácizmus vagy a kommunizmus) arra irányuló kísérletei, hogy be-
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tiltsák vagy felszámolják a vallást, súlyos bűncselekményt jelente
nek az emberiség ellen. A laicista elképzelés, amely a vallásról al
kotott nézetét rá akarja kényszeríteni a társadalomra, azt állítva,
hogya vallásnak a magánszférában kell maradnia, szintén nem
tartja tiszteletben a szabadság közösségi jelleget, s ezért valami
olyasmit tagad, ami lényeges alkotóeleme magának a vallásnak.
Azt állítani, hogya vallás kizárólag magányügy, végeredményben
annyit tesz, mint azt mondani, hogy Istennek, ha létezik, semmi
köze nincs a társadalmi élethez, következésképpen a hit olyasva
lami lenne, amelynek semmiféle hatása nincs a valós életre.

Ez az oka annak, hogy akik tagadják Isten helyénvalóságát az élet
ben, azt mondják, Isten nem igazán Isten. Valójában azt a "lehetősé

get" vitatják el tőle, hogy kapcsolatban legyen az általa teremtett va
lósággal. Ez bizonyosan az egyik lehetséges válasz az ember által
önmagának feltett vallásos kérdésre. Demokratikus kifejezésekkel
élve azt állíthatjuk, hogy valamely személy agnosztikus meggyőző
dését ugyanúgy tiszteletben kell tartani, mint a vallásos meggyőző
dést, az emberi személy szabadsága és méltósága miatt. Amikor az
egyház, követve a II. Vatikáni zsinat tanítását, folytonosan hangsú
lyozza a vallásszabadság védelmének fontosságát, azt a tényt helyezi
előtérbe, hogy az államoknak kötelességük biztosítani a szabadsá
got, ami azt is jelenti, hogy nem eróltethetnek rá az emberekre egyet
lén egy világlátást, történjen az akár oly módon, hogy valamelyik
vallásnak adnak kizárólagos jogokat, vagy pedig valamilyen más vi
lágnézetnek. Nyilvánvaló, hogy egy társadalom nem képes fennma
radni anélkül, hogy ne tartana tiszteletben minimális értékeket, hogy
ne fogadna el valamilyen közös nevezőt.Ez azt jelenti, hogy minden
egyes társadalom életének kapcsolatban kell állnia a világ, az ember,
a környezet objektív realitásával... Jóllehet a modem állam általában
világnézetileg semlegesként határozza meg magát, el kell fogadnia a
valóság objektív ismeretének mínimumát, miközben tiszteletben kell
tartania az állampolgárok eltérő meggyőződéseit.De hogyan lehet
séges tiszteletben tartani a szubjektív álláspontokat. s ugyanakkor el
fogadni az ismeretek bizonyos halmazát, mint előzetes feltételét a
társadalmi jólétnek? Maga a jólét fogalma is eltérő jelentéssel bírhat
az egyes emberek álláspontjától függően.A keresztények, hasonlóan
bizonyos más vallásokhoz, hisznek egy objektív, természetes tudás
lehetőségébenaz élet számos lényeges dolgát illetően. Ezért opti
misták vagyunk, és lehetségesnek tartjuk a szükséges közmegegye
zést a társadalomban.

Aszabadság Nem a kényszer, hanem a szabadság garantálhatja a családoknak a
nevelés jogát, a fiataloknak pedig a lehetőséget, hogy megtanulja
nak élni. Ugyanakkor igaz, hogy az emberi szabadság meglehető

sen bonyolult realitás. Első pillantásra a szabadság mintha azt je
lentené, hogy szabadok vagyunk mindenféle külső kényszertől.

Azonban az a szabadság, hogy megöljük a másikat vagy őnma-
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Avallásoktatás

Akultúra közösségi
dimenziója

Nevelési módszer

gunkat, hogy rombolunk vagy kárt okozunk, nem igazi emberi sza
badság. A valódi szabadság nem azt jelenti, hogy áthágunk min
den szabályt vagy kötelezettséget, hogy akármit megtehetünk,
hanem sokkal inkább azt, hogy önmagunk leszünk, és az igazság
nak megfelelőenazt választjuk, hogy a jót cselekedjük.

Ebbe a kontextusba ágyazódik be a vallásoktatás. A szülők és az ál
taluk választott nevelőiközeg tanítása, legyen az vallásos közösség,
amelyhez ök is tartoznak, vagy iskola, egyesület vagy mozgalom,
az élet minden területére kiterjed, és tisztán kulturális dimenziót ölt
magára. Ugyanakkor mindenkinek jogában áll mérlegre tenni, az
után szabadon elfogadni vagy elvetni ezt a tanítást.

Sokat beszélnek napjainkban az emberi "én" széttöredezettségé
ről. Ha az élet különbözö, egymással nem egybevágó szektorokra
bomlik, akkor az oda vezet, hogy az emberi személyt különbözö
"én"-ek sorozatának kell tekinteni, ami végeredményben mélységes
szorongást kelt. Viszont derű és öröm forrása az élet egysége, amit
olyan nevelésnek köszönhetőennyerünk el, amely lehetövé teszi,
hogy meglássuk: az élet egy végcél felé tart, ahol minden egymásba
integrálódik. A vallásos nevelés tehát, mely éppen az egységet
igyekszik előmozdítani,valóban kulturális horderővelbír. Ismét a
Szentatya már hivatkozott, április 25-i beszédéből idézve: Ifa kato
likus hitoktatásnak köszönhetőenaz iskola és a társadalom valódi
kulturális és emberi laboratóriumokkal gazdagodott, melyekben
feltárva a kereszténység jelentőshozadékát, az emberi személy ké
pessé válik rátalálni a jóra és növekedni a felelősségben".

A kultúra, mely a személyesen megélt hittapasztalatból fakad, a kö
zösség szervezett formáin keresztül nyilvánul meg, a megélt, hir
detett és elismert erkölcsi értékekben, a szimbolikus nyelvezetben
és a szertartásokban, melyek által kifejeződikaz Istennel való kap
csolat. Ha helyesen éljük meg, akkor a vallásos tapasztalás nem
vezet intoleranciához. Éppen ellenkezőleg,a meggyőződés és az Is
tennel való találkozás megtapasztalása, mely nagyfokú derűt és
belső békét eredményez, s ugyanakkor a jó megcselekedésére irá
nyuló morális kötelezettségként is jelentkezik, lehetövé teszi a né
pek, a kultúrák és a vallások közötti dialógus szorgalmazását. Ha
világos világlátásunk, vallásos identitásunk van, akkor jobban tud
juk tisztelni mások identitását is.

Milyen az egyház nevelési módszere, melyre rálelhetünk az isko
lákban végzett hitoktatásban? Az egyház, melyet az irgalmas szere
tet vezérel, s mely által kizárólag az emberek javát keresi, meg van
győződvearról, hogy őriz egy igazságot, amelyet nem birtokol, de
amelyet hirdetnie kell. Tudja, hogy cselekvése nem korlátozódhat
szavakra, az életével is tanúságot kell tennie. Azt is tudja, hogy amit
hirdet, az nem pusztán egy doktrína, hanem valami olyasmi, ami az
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Az emberi ökológia
képes választ adni

ajelenlegi válságra

élet valódi ízét adja, s nem rekedhet meg a puszta információátadás
szintjén. Konkrétabban megfogalmazva ez azt jelenti, hogy az egy
ház számára a nevelés a tettek és a szavak összekapcsolásával való
sul meg. A cselekvés tanúságtételként jelenik meg, a beszéd pedig
mint az élet értelmezésének lehetősége. Ily módon a keresztény ta
nítás szükségszerüen kultúrává alakul, és az emberi kultúra fejlő

déséhez vezet, nem pusztán vallásos téren, hanem mindenben, ami
csak érinti az emberi életet.

Egy olyan korban, amelyben sokan észlelik egy nem pusztán gazda
sági és pénzügyi, hanem fó1eg az értékeket és az emberi élet értelmét
érintő válság jeleit, a vallásos nevelés döntő szerepet játszhat az em
berek és a kultúra irányában mutatott megújító erejének köszönhe
tően. XVI. Benedek pápa és Isten szolgája II.János Pál hányszor hang
súlyozta, hogy szükségünk van emberi ökológiára, másképpen
szólva: olyan, az emberire irányuló figyelemre, amely számításba
veszi az egyéni és a társadalmi, a belső és a külső, az érzelmi és a po
litikai élet valamennyi aspektusát! Ezért az egyház úgy tartja, hogy
továbbra is feladata a fiatalok nevelése, minden lehetségest megtéve
azért, hogy magas szintű és vonzó oktatásban részesítse őket. Aho
gyan az emberi személy egysége folytán nem lehet szétválasztani az
oktatást és a nevelést, ugyanúgy a hitoktatásnak is jelen kell lennie
ott, ahol az emberi személy nevelése folyik, vagyis az iskolákban és
a mai világ valamennyi areopagoszán. Meg vagyunk győződvearról,
hogy általában véve a vallások, különösképpen a Katolikus Egyház
hozzájárulása a neveléshez új és szélesebb távlatot ad az emberi élet
nek, valóban emberibbé és képessé téve arra, hogy szolidárisabb és
reményben gazdagabb társadalmat hozzon létre.
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