
TÉNYEK ÉS GONDOLATOK 
A ROMÁNIAI ISKOLAI
HITOKTATÁS KÖZELMÚLTJÁRÓL
ÉS JELENÉRŐL

Az elmúlt huszonkét év iskolai hittantanításának
vizsgálata során nem kerülhető meg a kapcsolódó
törvényi szabályozás történetének áttekintése. Írá-
som első részében azt veszem nagyító alá, milyen
módon alakult a hittanóra iskolai státusza a jelzett
időszakban megalkotott romániai tanügyi törvé-
nyekben. Az egyházak több esetben tiltakoztak és
módosító javaslatokat fogalmaztak meg a terve-
zetekhez kapcsolódóan,1 ezek ismertetésére is ki-
térek. A törvényi szabályozás „evolúciójából” egy-
értelműen látszik az iskolai hittan „védettsége”
Romániában, ami önmagában örvendetes, de nem
mentesít a felelősség kérdése alól. A romániai ál-
lami iskolákban tehát „kötelező” módon ott van
a hittanóra, de — a jelzett összefüggésben — meg-
határozó fontosságú, hogy ki, mit és hogyan tanít
(vagy taníthatna) a heti egy órában. Ezek a kérdé-
sek további súlypontok felé terelik a vizsgálódást.

A hittantanítást szabályozó törvénykezés
1990-től napjainkig
A Tanügyminisztérium és a Vallásügyi Államtit-
kárság között 1990. szeptember 11-én megkötött
protokollumnak2 megfelelően az 1990–91-es is-
kolai évben „erkölcsi-vallási nevelés” címmel ve-
zettek be fakultatív módon választható, önálló
opcionális tantárgyat az általános iskolai és a
gimnáziumi osztályokba. A kéthetente egy alka-
lommal tartott órán nyújtott tanulói teljesítményt
minősítésekkel osztályozták. Ugyanezen tanév
második évharmadától (akkor még három egy-
ségre osztották az iskolai évet) lehetővé vált e
tárgy heti egy — szintén fakultatívan választható
— órában tanítása. A hittanórák órarendben való
megjelenését a tanulók, az egyes felekezetek vá-
lasztása, valamint az iskolák lehetőségei hatá-
rozták meg.

Az 1991. december 8-án kihirdetett új Alkotmány
így fogalmazott a kérdéssel kapcsolatosan: „Az ál-
lam biztosítja a vallásos oktatás szabadságát, min-
den egyes vallásfelekezet sajátos követelményei sze-
rint. Az állami iskolákban a vallásos oktatást a
törvény útján szervezik meg és garantálják” (32. sza-
kasz, 7. bekezdés).3

Az 1993–94-es tanévtől kezdődően — az or-
todox egyház vezetőinek kérésére — a tantárgy
címét erkölcsi-vallási nevelésről „vallásra” (religie)
változtatták, az értékelésnél pedig a minősítést a
jegyadás cserélte fel.

Az 1995. július 31-én életbe lépett 84-es számú
Tanügyi Törvény 9. cikkelyének első bekezdése ki-
mondta: „Az elemi, gimnáziumi és líceumi okta-
tás tanterve tartalmazza a vallást mint iskolai tár-
gyat. Az elemi osztályokban kötelező, a gimnáziumi
szakaszban opcionális, a líceumi és szakoktatásban
pedig fakultatív annak oktatása. A tanuló szülője
vagy hivatalos gyámja beleegyezésével választja
meg a felekezetet és a vallásórát.”4 E megfogalmazás
ellen erőteljes hangon tiltakoztak a történelmi
egyházak. Az ortodox egyház kezdeményezésére
módosító indítvány született, ami mellett több mint
egymillió romániai keresztény állt ki aláírásával.5
Az akció sikeresnek bizonyult, hiszen az 1997. jú-
lius 10-én kiadott Sürgősségi Kormányrendelet6

eltörölte a törvény 9. cikkelye első bekezdésének
második mondatát. Ilyen módon az 1998–1999-es
tanévtől a hittan kötelezően oktatandó tárggyá
vált a líceumokban és szakiskolákban is. A tárgy
„kötelező” jellege meghagyta a tanuló abbéli sza-
badságát, hogy maga — szülője, gyámja belee-
gyezésével — válassza meg, melyik felekezet hit-
tanóráján kíván részt venni.

Az 1995-ös Tanügyi Törvény további módosí-
táson esett át 1999-ben. A július 30-i 151-es számú
törvény ekképpen rendelkezett az iskolai hittanó-
ra státuszáról: „Az elemi, gimnáziumi, líceumi és
szakiskolai kerettantervek törzsanyaga magában
foglalja a vallást mint iskolai tárgyat. A tanuló szü-
lője vagy törvényes gyámja beleegyezésével választja
a tanulmányozni kívánt felekezeti hittanórát. A szü-
lő vagy törvényes gyám írásban kérheti gyermeke
hittanórától való távolmaradását. Az ilyen tanuló
iskolai átlagát e nélkül a tárgy nélkül számítják ki.
Ugyanígy járnak el annak a tanulónak az esetében
is, akinek objektív okokból kifolyólag nem volt le-
hetősége részt venni az iskolai hittanórán.”7

Alig két évvel később, 2001. április 11-én az Ok-
tatásügyi és Kutatási Minisztérium 3638. és 3670.
számú rendelete (2-es, illetve 5-ös cikkelyek) to-
vábbfűzi a korábbi rendelkezést: a hittanóráról tá-
vol maradó gyermeknek önálló opcionális tárgyat
kell választania a hittanóra helyett. Néhány év múl-
tán az alkotmányi szöveg is módosításra került.
A 2007. január 8-án kihirdetett (2006/489-es számú)
törvény8 szerint csak az államilag elismert feleke-
zetek számára biztosítottak a hitoktatás törvé-
nyes keretei. Ezt a megszorítást újabb követte
vol na az egyetem előtti oktatást szabályozó új tör-
vénytervezetben. Az Oktatási, Kutatási és Ifjúsági
Minisztérium által 2007 végén nyilvános vitára bo-
csátott tervezet már csak az elemi és a gimnáziu-
mi osztályok kerettantervéhez sorolta a hittant (10.
cikkely, 1. bekezdés), a líceumba járó tanulók szá-

531531

NAPJAINK

Kéthasábos:Layout 1  2012.06.14.  13:14  Page 531



mára pedig fakultatív módon választhatóvá tette.
Utóbbi esetben a középiskolások csak előzetes írás-
beli kérésre részesülhettek (volna) iskolai hitokta-
tásban. Az ortodox egyház azonnal ellenkam-
pányt indított Nem akarunk líceumot Isten nélkül!
címmel, melyre 2008 folyamán közel 140 ezer
megerősítő üzenet érkezett az egész ország terü-
letéről.9 Az említett kampányt a patriárkátus Ba silica
nevű sajtóközpontja népszerűsítette a médiában,
elsősorban a Szentháromság Rádió, a Szenthá-
romság Televízió és a Világosság című ortodox új-
ság által. A kampány során beérkezett üzenetek, le-
velek egy része ma is elérhető a patriárkátus
internetes oldalán.10 A kérdésben nyilatkozók kö-
zött számos egyetemi és iskolai tanár, közéleti sze-
mélyiség és érintett korú tanuló van. E helyen csak
Constantin Cucoş egyetemi tanár, a jászvásári
Ale xand ru Ioan Cuza Egyetem Pszichológia és Ne-
veléstudományok Kara dékánhelyettesének leve-
lét emelem ki, aki az iskolai szentmisék, vallásos
szertartások mellett érvel, hangsúlyozva a vallási
élmény személyiségfejlődésre gyakorolt hatásának
fontosságát és a vallás identitásformáló erejét.
„Egy iskola kultúrája bonyolult szövet, amelyet az
alapvető értékek mentén kell »gerincesíteni«. (...)
Az az iskola, amelyikben az önkényességet és aka-
ratlagosságot folytatnak, szabadság és »lelkiis-
meret« nélküli intézmény” — írja Cucoş.11 Az em-
lített törvénytervezetről 2008. február 29-én a
történelmi egyházak képviselői is tanácskoztak
Bukarestben, majd tiltakozásukat nyilvánosan is
közzétették.12 Az Oktatási, Kutatási és Fejlesztési Mi-
nisztérium következő év márciusában kiadott tör-
vényrendelete ennek figyelembe vételével jelent
meg, így az elméleti és az úgynevezett vokacionális
líceumok XI. és XII. osztályainak kerettantervében
a törzsanyag része maradt a hittan.13 Ezzel együtt
az új oktatási törvény 2009. április 30-án közzétett
tervezete újra kihagyta a hittant a líceumi keret-
tantervből… Az ortodox egyház fellépése most sem
késett. A bukaresti ortodox patriárkátus határozott
közbelépésének köszönhetően a Román Kormány
Képviselőháza és Szenátusa 2009. szeptember 15-i
közös gyűlésén a középiskolai hittanóra kerettan-
tervben tartása mellett szavazott bizalmat az új Ok-
tatási Törvénynek. A 2010 áprilisában Parlament elé
került törvénytervezetben a hittanóra státuszára vo-
natkozó rész így hangzott: „A hittanóra helyett a
tanulók, kérésre, tanulhatnak vallás-, kultúra-
vagy művészettörténetet, vagy más, az erkölcsi, szo-
ciális vagy közösségi viselkedés alakítását célzó tár-
gyat.” Az ortodox egyház patriárkátusa ismét til-
takozó levelet juttatott el a Képviselőház elnökéhez,
így az egy hónappal később megszavazott Okta-
tási Törvény már ennek figyelembe vételével jelent
meg.14 A hittanóra — minden szinten — maradt a
kerettanterv törzsanyagának része, azzal a meg-

jegyzéssel, hogy kérésre lehetőség van attól távol
maradni. Románia jelenleg érvényben lévő Okta-
tási Törvénye ugyanakkor leszögezi azt is, hogy a
tárgy csak szakképzett, államilag elismert diplo-
mával rendelkező tanerők által tanítható.

Az iskolai hittanóra státuszával kapcsolatos
törvényi szabályozás történetének számbavétele
során jól kidomborodik, hogy az ortodox egyház
azonnali fellépései nyomán született döntések és
változtatások minden történelmi egyház szem-
pontjából előnyösek. Az ortodox egyház tekinté-
lye és a törvényalkotást befolyásoló képessége
tehát egyelőre „garanciának” tekinthető a hittan-
óra iskolai státuszának megőrzése szempontjából.

Ezen a ponton érdemes röviden áttekinteni a
Román Választási Tanulmányok program kereté-
ben végzett Vallás és vallásos magatartás című ku-
tatás eredményeit, melyekről a Soros Alapítvány
készített részletes elemzést.15

„Még konzervatívak vagyunk”
A 2011-ben elvégzett kutatás tudományos mód-
szerekkel kívánta vizsgálni, milyen arányú az is-
kolai kerettanterv törzsanyagaként megjelenő
hittanóra támogatottsága. A kutatás az ortodox egy-
 ház kampánya során tapasztaltakat igazolta vissza:
a román lakosság 86 százaléka helyesli a hittanó-
ra jelenlétét az iskolában, és csak 8 százaléknak van
ezzel ellentétes véleménye.16 Utóbbiak nagyobb há-
nyada főként városon élő értelmiségi férfi. Az élet-
kor viszont már nagyobb szórást mutat: a 18–29 év
közötti lakosság 16 százaléka nem támogatja a hit-
tan jelenlétét az iskolában (ez éppen duplája az or-
szágos aránynak). A következő három kérdésre
adott válaszok alapján az elemzők „konzervatí-
vakra” és „haladó szelleműekre” osztották az or-
szág lakosságát. Első csoportba sorolták azokat, akik
a következő három válasz közül legalább kettőt vá-
lasztottak: 1. a hittan kötelező tárgy legyen; 2. a ta-
nuló csak saját vallásáról tanuljon a hittanóra ke-
retében; 3. hittant csak papok, lelkészek tanítsanak
az iskolában. A haladóbbaknak nevezettek legalább
kettőt választottak a következő három közül: 1. a
hittan opcionális tárgy legyen az iskolában; 2. a ta-
nuló saját vallásán túl más vallásokat is ismerjen
meg a hittanórán; 3. a tárgyat „vallástörténelem”
tanítására szakosodott tanárok tanítsák. Ilyen be-
sorolás szerint — írja az elemző — a román lakosság
43 százaléka mondható konzervatívnak, 35 száza -
léka haladónak és 22 százalékot tesz ki azok szá-
ma, akik nem tudtak dönteni.

A mérések alapján a román lakosság fele köte-
lező, 40 százaléka pedig opcionális tárgyként lát-
ná a hittant az iskolában; 52 százalék szerint csak
a saját vallással kapcsolatos ismeretekre van szük-
ség, 32 százalék pedig a többi vallásról való taní-
tást is fontosnak tartja. 38 százalék csak papokat,
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lelkészeket képzel el iskolai hittanárként, 46 százalék
pedig a vallástörténet tanítására képesített peda-
gógusokat. Bár a kutatás ilyen feltételek mellett po-
zitív eredményeket hozott az iskolai hittan státu-
szával kapcsolatosan, megjegyezzük, hogy annak
kérdései (illetve a rájuk adható válaszok) finomí-
tást kívántak volna. Az egyes felekezetek jelenleg
használatban lévő hittankönyvei ugyanis általában
kitérnek más vallások bemutatására is (a római ka-
tolikus tanulók éppen vallástörténet nevű tárgyat
tanulnak IX. osztályban), és a leendő papok és hit-
tanárok is szereznek vallástörténeti ismereteket
egyetemi tanulmányaik során, külön ilyen szako-
sodású pedagógusra tehát még a vallástörténet ta-
nítása esetén sincs szükség.

A „haladó szelleműek” 46 százaléka 30 év
alatti, 49 százaléka főként a Bánátban vagy Mold -
vában élő nagyvárosi, 47 százaléka felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezik és magas (44 százalék), il-
letve nagyon magas (59 százalék) jövedelmű.
A bukaresti lakosság 25 százaléka „konzervatív”,
14 százaléka „haladó” és 61 százaléka nem dön-
tött a felkínált lehetőségek között.

„Még konzervatívak vagyunk, de a tárgyalás
nyitva marad” — fogalmaz az elemzés írója,
ugyanakkor megjegyzi, hogy míg egy 2006-ban
elvégzett, hasonló jellegű mérés során a lakosság
71 százaléka vallotta, hogy a hittanórának köte-
lező módon ott kell lennie az iskolai kerettan-
tervben, addig 2011-ben már csak 50 százalék nyi-
latkozott így, a hittanóra ellen voksolók száma
viszont megduplázódott az elmúlt öt év során.

Ovidiu Voicu programmenedzser a felekezetek
szerinti vizsgálatot is elvégzi a haladó– konzerva-
tív tengely mentén, és a következő eredményt pub-
likálja: az ortodox egyház tagjainak 34 százaléka
mondható „haladónak”, 44 százalék „konzervatív”
és 22 százalék nem tud dönteni a felkínált válasz-
adási lehetőségek között. A görög katolikus egy-
háznál a „konzervatívok” oldalára mozdul el a mér-
leg nyelve (50 százalék), míg 37 százalék haladó és
13 százalék nem tud döntés hozni. A római kato-
likus egyház hívei 36 százalék, 46 százalék, illetve
18 százalékban „haladók”, „konzervatívak”, il-
letve „határozatlanok”, protestáns oldalon ez 36
százalék, 47 százalék, 17 százalékos, neoprotestáns
részen pedig 25 százalék, 57 százalék, illetve 19
százalékos megoszlást mutat.

A vizsgálat — vonja le a következtetést az elem-
 ző — főképpen arra mutat rá, hogy jelenleg Ro má -
nia lakossága inkább konzervatív szemléletű abban,
hogy a hittanra mint tantárgyra szükség van az is-
kolában, a vallási ismeretek tartalmával, átadási
módjával kapcsolatosan viszont meglehetősen ha-
ladó módon gondolkodik. Az ismeretek dogmati-
kus szemléletű átadását utasítja el, a vallástörténe-
ti vagy a vallást mint szociális tényezőt bemutató

ismeretek iskolai elsajátítását elfogadhatónak tart-
ja. Ilyen meggondolásból te hát hiábavalóak a hit-
tan iskolából való teljes kiűzésére irányuló civil-
szervezeti kezdeményezések, hiszen azok úgyis
széles körű ellenállással fognak találkozni. Ehelyett
inkább a tárgy szerkezeti és tartalmi szempontjai kel-
lene a vizsgálódás közép pontjába kerüljenek, s azok
változtatására látszik is lehetőség — írja az elemző.

A kutatással kapcsolatosan azért megjegy-
zendő, hogy annak megtervezésében és lebo-
nyolításában csak szociológusok vettek részt,
bár a vizsgálni kívánt kérdések komplexitása
szükségessé tette volna az egyházi szakértők be-
vonását is. Ennek — érezhető — hiányában a kö-
zölt elemzés során megfogalmazott következte-
tésekkel sem érthetünk teljes mértékben egyet.

„Indoktrinálás”?!
Az említett civilszervezeti kísérleteket példázva áll-
jon most itt az a kampány, amelyet tavaly febru -
árban indított az ASUR (Asociaţia Secular-Umanistă
din România) nevű humanista egyesület az isko-
lai hittantanítás — éppen — tartalmi változtatása
érdekében. A Megállj a vallásos doktrínáknak az is-
kolában! című kampányt — amint azt sajtóközle-
ményében is közzétette az egyesület — azért hir-
dették meg, mert „az új oktatási törvény életbe
lépésével egyidejűleg az állami iskolákban megnőtt
a veszélye a gyerekek vallásos tanokkal való fel-
vértezésének”.17 A programot meghirdető szerve-
zet véleménye szerint az új oktatási törvény több
ponton sérti a lelkiismereti szabadságot, a gyermeki
jogokat és ellentétben áll az ország Alkotmányával,
a Munka Törvénykönyvével és magával a Feleke-
zeti Törvénnyel is. Ezt elsősorban azzal teszi —
hangsúlyozza —, hogy megfosztja a tanulókat a hit-
tanóra szabad választásától. Mivel nem biztosít szá-
mukra akarati döntési lehetőséget, de facto módon
kötelezi őket a hittan tanulmányozására. Az ASUR
egyesület szerint „ahelyett, hogy szigorúan meg-
tartanák vallási semlegességüket, a hittanórák
vallásos tanokkal vértezik fel (»indoktrinálják«) a
tanulókat”. Itt elsődlegesen a bűnnel, pokollal, ör-
döggel, isteni parancsolatok meg nem tartásával,
örök kárhozattal kapcsolatos tanításokra hivat-
koznak, kiemelve, hogy ezekben a tanárok kötelesek
saját egyházuk dogmatikai tanítását követni, el-
lenkező esetben az visszavonhatja a részükre ki-
állított működési megbízást. Mindezek szem előtt
tartásával az egyesület azt javasolja a szülőknek,
hogy írassák ki gyermekeiket az iskolai hittanórá-
ról, és az ehhez szükséges nyomtatványt is elér-
hetővé teszi számukra.

Az ASUR egyesület hiányos ismereteken, téves
értelmezésen alapuló, csúsztatásokkal, s még több
rosszindulattal teli felhívására az ortodox egyház
azonnal megfogalmazta a válaszát, pontonként
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visszaverve minden ellene, illetve az iskolai hit-
tanóra ellen felhozott vádat.18

A kiemelt példa jól mutatja, hogy az iskolai hit-
tanóra státuszának megőrzése folyamatos ébersé-
get követel az egyházak részéről. A kémiával, fizi-
kával és a többi tárggyal ellentétben tehát a hit tan
iskolai tanítása sajnos Romániában sem evi dencia.
A vizsgált események jól mutatják, hogy az — egy-
előre megelégedéssel nyugtázott — státusz bizto-
sítása kapcsán mind komolyabban mérlegre ke-
rülnek a tárgy tartalmi és módszertani kérdései. Bár
a szavaztok, döntések szintjén abszolút többségben
lévő ortodox egyház ilyen irányú szemléletét nem
ismerjük, ez nem mentesíti hittanárainkat (és az ő
megbízóikat) annak felelőssége alól, hogy isko-
láinkban heti egy alkalommal a mai kor kihívásai-
val számoló, a gyermek lelkét valóban megérintő
és azt a Jó irányába lendítő, minőségi hittanórákat
tartsanak.

OZSVÁTH JUDIT

1Ezeket főként az ortodox patriárkátus kezdemé-
nyezte, vagy — amint az a későbbiekből kiderül —
maga szervezte a különféle kapmányokat.

2A protokollum iktatási száma a jelzett intézmé-
nyeknél: 150052/11.09.1990, illetve 7758/11.09.1990.

3Az 1991-es Alkotmány magyar nyelvű szövegének
internetes elérhetősége: http://www.mtaki.hu/docs
/cd2/Romania/Roman_alkotmany_1991hu.htm
(2012. április 25.)

4Az 1995/84. számú Tanügyi Törvény internetes
elérhetősége (román nyelven): http://legislatie.resurse
-pentru-democratie.org/84_1995.php (2012. április 25.)

5A 2011-es népszámlálási adatok szerint Romániá nak
jelenleg 19.042.936 lakosa van, ennek 88,6 százaléka
román, 6,5 százaléka magyar anyanyelvű. (http://www.
recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2012
/02/Comunicat_DATE_PROVIZORII_RPL_2011_.pdf)
A vallási megoszlással kapcsolatos adatokat még nem
közölte a Nemzeti Statisztikai Hivatal. Korábbi — nem
hivatalos forrásból származó — adatok alapján a lakos-
ság 87 százaléka ortodox, 5,4 százaléka római és görög
katolikus, 3,7 százaléka protestáns. 

6A Sürgősségi Kormányrendelet a Hivatalos Közlöny
1997.07.10/36. számában jelent meg. A Kormányrendelet
szövegének román nyelvű internetes elérhetősége: http://
www.legex.ro/OUG-36-1997-11452.aspx (2012. április 25.)

7A törvény román nyelven olvasható a http://www.
legex.ro/Legea-151-1999-18224.aspx internetes oldalon.
(2012. április 26.)

8A törvény román nyelven olvasható a http://www.
legex.ro/Legea-489-2006-76077.aspx internetes oldalon.
(2012. április 26.)

9Egyértelmű, hogy ebben az esetben — az amúgy is
sűrű iskolai program mellett — sok tanuló nem igényelte
volna az iskolai hittanórát. Ez a lelki értelemben vett
„veszteségen” túl a tárgy iskolai státusának gyengülését

és több hittanár állás nélkül maradását eredményezte
volna.

10Lásd http://www.patriarhia.ro/ro/administratia_
patriarhala/nvlfd.html (Utoljára ellenőrizve 2012. ápri-
lis 28-án.)

11Lásd http://www.patriarhia.ro/ro/administratia_
patriarhala/sriss.html (Utoljára ellenőrizve 2012. április
28-án.)

12http://www.basilica.ro/ro/stiri/comunicat_de_
presa_patriarhia_romana_isi_manifesta_ingrijorarea_
fata_de_statutul_disciplinei_religie_in_planurile_cadr
u_ale_invatamantului_primar_gimnazial_si_liceal.ht
ml (2012. április 26.)

13Az iskolai hittanórától való távolmaradás lehető-
sége továbbra is biztosított maradt azon tanulók szá-
mára, akik szüleik, illetve hivatalos gyámjaik belee-
gyezésével kérték ezt. A hittant nem igénylők nem
voltak kötelesek más opcionális tárgyat választani.

14A 2011. január 10-től érvényben lévő Oktatási Tör-
vény szövege román nyelven olvasható a http://www.
dreptonline.ro/legislatie/legea_educatiei_nationale_leg
e_1_2011.php internetes oldalon. (2012. április 26.)

15Az Ovidiu Voicu programmenedzser által készített
elemzés az interneten is elérhető: http://media.
hotnews.ro/media_server1/document-2011-09-9-
10077510-0-cercetarea-religie-comportament-religios.pdf
(2012. április 30.)

16A mérés 2011. június 1–21. között zajlott 1204 sze-
mély megkérdezésével, +/- 2,9 százalékos hibapont-
lehetőséggel, 95 százalékos megbízhatósági szinten.

17http://www.asur.ro/campanii/stop-indoctrinarii
(Utoljára ellenőrizve: 2012. április 30-án.)

18Az ortodox egyház Visszautasítjuk a spirituális légü-
res tér felajánlását című nyilvános válasza a http://www.
basilica.ro/ro/documente/brefuzam_oferta_vidului_
spiritualb_6840.html internetes oldalon olvasható,
román nyelven. (2012. április 30.)

RÓMAI KATOLIKUS ISKOLAI
HITOKTATÁS A GYULAFEHÉRVÁRI
FŐEGYHÁZMEGYÉBEN
Az 1989. decemberi változásokat követően a hit-
oktatást — s ezen belül a római katolikus hitok-
tatást is — beiktatták az iskolai törzsanyagba
mint tantárgyat, s így a ’90-es évek elején a hittan
elfoglalta az iskolai didaktikai folyamatban —
hiánypótlóként, több mint 40 év száműzetés után
— a jól megérdemelt helyét.

Eufórikus hangulatban történt mindez, nagy
lendülettel, igazi tömegjelenségként… Egy csa-
pásra megteltek a templomok, látványos „Canos -
sa-járásoktól” sem volt mentes az egyházi élet,
melynek értelmében nemrég még kommunista
tisztségviselők, templomozás ellen (gyakorta szín-
leg) hadakozó tanügyiek is beültek az első pa-
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dokba a megtérés szándékával (vagy elképzelésé-
vel)… Ennek őszintesége csakis a kérdéses sze-
mélyekre tartozik, megkérdőjelezhető ugyan, de
igazán senkinek sincs joga erkölcsileg ítélkezni.

Az iskolai hitoktatás bevezetését illetően, a kez-
deti bátortalan, tétova araszolást egyre merészebb
és határozottabb lépések követték, mind közpon-
tilag — a tantervek kidolgozása, hittanári karok el-
indítása, tankönyvek kiadása —, mind iskolák
szintjén, a hitoktatás gyakorlati megvalósítása terén.

Jelen eszmefuttatás főként ez utóbbit — az is-
kolai hitoktatást —, annak különböző vetületeit,
aspektusait, megvalósítási módozatait, aktuális
sajátosságait kívánja megvilágítani.

A hitoktatás megvalósulásának területei
A hitoktatás két színtéren valósul meg: plébánián és
az iskolában. Eleve megjegyezhető e pontosítás
kap csán, hogy napjainkban a hitoktatás előbb em-
lített helyszínei közül az átfogóbb az iskolai, első-
sorban azért, mert órarendileg biztosított, mint aho-
gyan a tanulók részvétele is. A plébániai hitoktatás
— ha szabad így fogalmaznom — esetlegessé
vált, beszűkült (főként városon), ennek oka első-
sorban a szabadidő megszervezésének, az extra cur -
riculáris tevékenységeknek polivalenciájából fakad,
s csupán másodsorban lehet az olyan motivációt
említeni, mint: szülői hozzáállás, közömbösség, vi-
lágnézeti másság, távolság lakóhely és plébánia kö-
zött, közlekedési akadály, egyéb plébánosi elfog-
laltság… s hosszan lehetne folytatni a sort.

A ’89-es változások előtt a hitoktatást főként a
templomokban, plébániákon, hétvégén lehetett
tartani, néhol „nikodémusi” módon, hiszen a tanu -
lóifjúság vallásos nevelését intézményesen tiltották,
s igyekeztek megakadályozni a hittanórákon tör-
ténő részvételét. Ennek ellenére a Gyulafehérvári
Római Katolikus Főegyházmegye — de ugyanúgy
a Szatmári, Nagyváradi és Temesvári Egyházme-
gye — (túlnyomórészt magyar nyelvű) területén a
plébánosok, káplánok, más egyházi alkalmazottak
rendszeresen tartották a hitoktatást, minden tiltás
ellenére — mainál jelentősebb részvétellel.

1990-től kezdődően a plébániai hitoktatást már
nem korlátozta senki, nyíltan és szabadon lehe-
tett végezni. A határok nagyrészt virtuálissá vál-
tak, lehetőség nyílt a vallásos — hitre és a lelki élet-
re vonatkozó — (szak)irodalom megismerésére,
tanulmányozására, a vallásos meggyőződés fel-
vállalására, gyakorlati kinyilvánítására, az egyéni
és közösségi vallásgyakorlásra. A bevezető mon-
datokban említett kezdeti fellángolás azonban ha-
marosan lankadni kezdett. Míg a megszorítások-
kal teli időszakban a rendszerrel szembeni csendes
ellenkezés nonkonformista megnyilvánulásokban
vált valóra, addig a korlátozások megszűntével az
ilyenfajta lázadás értelmét veszítette.

Az iskolai hitoktatás a 90-es évek elején — ál-
talában — zökkenőmentesen indult. Az állam az
oktatás folyamába az iskolai dokumentumokban
vallás (religie) néven szerepelő tantárgyként ve-
zette be a vallásoktatást, heti egy órában (tagoza-
tonként és periódusonként eléggé változó módon:
kötelezően, választhatóan, fakultatívan).

Kezdetben a legtöbb igazgató teret engedett a
nagyszámú diákság miatt sokszor „ad hoc”-
megoldásokban sem szűkölködő vallásóra-szer-
vezéseknek, ám akadtak — s néhol, különösen
vallásilag s ugyanakkor etnikailag vegyes vidé-
keken, szórványhelyzetekben, akadnak még ma
is iskolavezetők, akik megnehezítik a hittan is-
kolai kibontakozását.

Törvényes alapját az iskolában megvalósuló
hitoktatásnak 1995 előtt különböző szabályozá-
sok adták, melyek deklarálták a vallásnak isko-
lai curriculumba történő belefoglalását. Az első
igazán átfogó rendezése ennek a területnek a
84/1995-ös Tanügyi Törvénnyel valósult meg,
ám ez, a rá következő időszakban többszöri kie-
gészítésre, pontosításra szorult.

A hitoktató, hitoktatás és vonzatai
A közelmúltban, éppen az 1990 óta eltelt idősza-
kot kiértékelendő egyre erőteljesebben körvona-
lazódott annak igénye, hogy egyfajta látleletét, ke-
resztmetszetét adhassuk mindannak, ami a római
katolikus hitoktatás terén a hittanár — más szakos
tanárkollégák — szülők — diákok — helyi plébános kap-
csolatát, hatását-visszahatását jellemzi. Ehhez egy
felmérést végeztem, amelynek során 75 katolikus
hittanár töltötte ki az űrlapot (Név:… Intézmény:…
Helység:… Megye:… 1. Végzettsége:… 2. Mióta hit -
oktat?… 3. Milyen korcsoportokat hitoktat?… 4. Ho-
gyan viszonyulnak önhöz a nem vallás-szakos kollé-
gái?… 5. Hogyan viszonyulnak önhöz a tanulók
szülei?… 6. Hogyan viszonyulnak önhöz a hittanórá-
ra járó tanulók?… 7. Milyen a kapcsolata a helyi plé-
bánossal?… 8. Véleménye a tananyagról, tanmenetről:…
9. Hogyan vesz részt a plébániai/templomi liturgikus
megnyilvánulásokban?… 10. Hányassal osztályozná sa-
ját didaktikai/nevelői tevékenységét 1-től/leggyengébb
— 10-ig/legjobb terjedő skálán?)

A válaszolók megyék szerinti megoszlása álta-
lában jól tükrözi a katolikus hitoktatók tömb-, il-
letve szórványjellegét is területi megoszlás szem-
pontjából. Így a gyulafehérvári főegyházmegye
esetében — csökkenő sorrendben — Hargita, Ko -
vászna, Maros, Kolozs és Hunyad megye követi
egymást; a szatmári egyházmegye területén szám-
arányban — Szatmár és Máramaros – Belső-Er dély -
hez viszonyítva jóval kevesebb, míg a váradi egy-
házmegye — Bihar megye — még kisebb számmal,
a temesvári egyházmegye egyetlen személlyel
képviselteti magát. Ez nagyjából megfelel a tény-
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szerű helyzetnek: míg Belső-Erdélyben — a Szé-
kelyföldön — a katolikusság tömbjellegű, s szám-
szerűen a legtöbb hittanárt foglalkoztatja iskolai
szinten is, addig — ahogyan távolodunk nyuga-
tabbra — egyre inkább szórványjellegűvé válik a
helyzet mind konfesszionális, mind etnikai szem-
pontból. (Például az egyetlen temesvári hittanár né-
met tannyelvű iskolában tanít. A szatmári egy-
házmegyében románul is folyik hitoktatás. Ugyanitt
jegyzem meg, hogy a gyulafehérvári főegyház-
megye esetében Csíkszeredában és Hunyad me-
gyében folyik román nyelvű hitoktatás is — ter-
mészetesen a jelen vizsgálat válaszadóira szűkített
helyzetet véve alapul.)

Ha a végzettséget nézzük, örvendetes, hogy a
75 válaszadó közül csupán 4 pedagógusnak nincs
meg az államilag elismert hittanári diplomája (vi-
szont ők is elvégezték az egyházilag elismert hit-
tanárképzőt), és egyetlen pedagógusnak van ta-
nítói oklevele — aki hitoktatást is végez.

A hittanárok túlnyomó többsége „tizenéve”
végzi a hitoktatást, mely időszak jó tapasztalat-
szerzési lehetőséget nyújtott mindannyiuknak. Ez
különösen fontos volt ebben az esetben, amikor
mondhatni „halottaiból támadott fel” az iskolai
katekézis, s az ezt a tevékenységet vállalóknak —
képletesen szólva — „teljesen kitaposatlan ösvé-
nyeken” kellett elindulniuk. Mindenki lelkese-
déssel fogott ehhez a nehéz és felelősségteljes
munkához, melyet nem az anyagi juttatások mo-
tiváltak, s melyet olykor ellenséges szemmel né-
zett a viselkedésmodelljeiben a letűnt rendszerhez
idomult pedagógus-társadalom — szerencsére
nem meghatározóan többségi jelleggel. Szép pél-
dákat őriz a közelmúlt ebből a hitoktatást az is-
kolában újólag meghonosító időszakból, melyek
az önzetlen segítségről, odaadásról szólnak — nem
vallás-szakos kollégák részéről.1

Kimondottan alsó tagozaton kevesen tevé-
kenykednek, mindössze 5 százaléka a hittanárok-
nak, legtöbben I–VIII. osztályban hitoktatnak (kb.
50 százalék), I–X. osztályban nagyon kis arányban
(3 százalék), míg I–XII. osztályban a hittanárok össz-
számának 25 százaléka. Ez az eléggé disszonáns
helyzet természetesen azzal magyarázható, hogy
iskoláinkban nem jön ki csupán elemi, gimnáziu-
mi vagy líceumi szinten a teljes katedrának számító
18 óra. Ezért kénytelen a hittanár, lévén a vallás heti
1 órás tantárgy, sokszor I–VIII-ig, vagy I–XII-ig vé-
gezni a katekézist. Ez nyilván nemcsak próbára te-
szi az illető pedagógus empátia-készségét, külön-
böző — egymástól intellektuális, lelki és testi
fejlettségben nagyon eltérő — korcsoportok esetén
a gyors „átállást”, hanem messzemenően feltéte-
lezi is azt. Kimondottan gimnáziumi osztályokban
szintén kevesen tevékenykednek, alig hárman a 75-
ből, akárcsak V–XII. osztályban. Népesebb vi-

szont a IX–XII. osztályokban hitoktatók csoportja,
s ez főként a nagyobb tanulólétszámú líceumok,
vagy a szaktárgyakat magasabb óraszámban ok-
tató, úgynevezett „vokacionális” teológiai közép-
iskolák — illetve teológiai tagozattal is rendelke-
ző elméleti líceumok — esetében lehetséges.

Az iskolai hitoktatásban részt vevő papság és
számos hitoktató (alaptevékenységüket kiegészít-
ve) fél katedrával vagy katedrafrakcióval (óraa-
dóként) működik. Néhány esetben a katedrának
megfelelő óraszám több iskolából jön össze. Mind-
ez nehezíti, bonyolítja a hitoktatás zökkenőmentes
megszervezését.

Az aktív hittanárok ellenőrzése jól meghatá-
rozott módon történik: a megyei tanfelügyelő-
ségek szaktanfelügyelői, valamint módszertani fe-
lelősök révén. A gyulafehérvári érsekségen, és az
Erdélyen kívül eső püspökségeken működő tan-
felügyelőségek, tanügyi megbízottak úgyszintén
kiveszik részüket a hitoktatás területi megszer-
vezésének, megvalósulásának munkájából.

Felmérés, értékelés és a „hittanuló”
A felmérés, értékelés sarkalatos pontját képezi az
iskolai hitoktatásnak. Különösen az első perió-
dusban sok vita folyt arról, hogy miként helyesebb
a vallásórákon a felmérés: érdemjegyek, avagy mi-
nősítés alkalmazásával. A vita azóta elcsitult, de
maga a kérdés nyitva maradt. Tény azonban,
hogy nem helyes ugyanolyan mércével mérni, mint
más tantárgyak esetében, hiszen a vallásoktatás jel-
legéből fakadóan inkább hitre nevelésről, mint ok-
tatásról van szó, természetesen nem tagadva az el-
méleti hittani tudás fontosságát, mely biztosítja a
vallási igazságok megismerését ahhoz, hogy élet-
vitelében Krisztus tanítványává lehessen a hittanos.

A vallásoktatásban részesülők túlnyomó több-
sége a hittant „kimondottan” tantárgyként kezeli.
Ebből a jelenségből ugyanaz következik, mint
minden más tantárgy esetében: egyes tanulók az
elméleti ismereteket kifogástalanul elsajátítják,
mások meg kevésbé, vagy egyáltalán nem tanul-
ják meg. Megfigyelések szerint a tanulók túl-
nyomó többsége otthon nem tanul, érdektelen,
nem készül rendszeresen, kevés időt fordít a tan-
tárgyra. Vannak, akik főként a jó osztályzat elérése
céljából tanulnak, hogy emeljenek általános je-
gyükön, avagy ne rontsanak rajta. Tény, hogy sok
diáknak nem tetszik az osztályozásos felmérés,
azért sem, mert rájönnek a hitoktatás kettős cél-
jára (vallási igazságok megismerése — életvitel-
ben Krisztus tanítványává lenni), s lelkükben úgy
érzik, hogy ennek nem felel meg az osztályzattal
történő értékelés. Ugyanakkor az is igaz, hogy itt
is megvannak azok a tanulók, akik csak akkor fog-
nak hittant tanulni, ha erre az osztályzat készteti
őket — akárcsak bármely tantárgy esetében.
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Az úgynevezett „vokacionális” teológiai líceu-
mokban megvalósuló katekézis eleve más szer-
vezettséget mutat, s ebből adódóan számos kü-
lönbséget is tartalmaz/feltételez. Ezen hitvallásos
líceumok évfolyamonként 5–7 órában tartalmaz-
nak teológiai szaktantárgyakat, melyek a 2010–2011-
es tanévre a következők: 9–10. osztályban – ószö-
vetségi biblikum, egyháztörténelem, katekizmus, vallásos
művészettörténet, spiritualitás, egyházzene; 11–12.
osztályban — újszövetségi biblikum, alapvető hittan,
erkölcsteológia, spiritualitás, egyházzene; mindezekhez
adódik minden évfolyamon a latin nyelv. Ezekben
a középiskolákban már másként tevődik fel a fel-
mérés/értékelés kérdése, itt indokolt az elméleti is-
meretszerzés mértékét osztályzattal is értékelni.

Szintén a felmérés folyamatához tartoznak azok
a versenyek, amelyeket hittanból a tantárgyolim-
piák mintájára tartanak, utóbbi három esztendőben
(2008, 2009, 2010) a bukaresti tanügyminisztérium
szervezésében. Ezenkívül a gyulafehérvári főegy-
házmegyében, valamint a szatmári és váradi egy-
házmegyékben is (hogy csak a magyar nyelvterü-
letet említsük) évente tartanak tantárgyolimpiákat.
Mindezek a versenyek hozzájárulnak a hittan mé-
lyebb elsajátításához, felkeltik a tárgy iránti fi-
gyelmet, érdeklődést.

Tankönyvek
Kezdetben, tankönyvek hiányában, a magyar
tannyelvű hitoktatásban nagy segítséget nyújtot-
tak a magyarországi hittankönyvek, különösen
Rédli Elemér, illetve Bajtay Zsigmond által írt
könyvek. Ezeknek hazai elismertetésük iskolai se-
gédtankönyvek (manuale auxiliare) címén történt.

A megfelelő hitoktatási programok2 körvonala-
zódásával, elkészültével lehetővé vált hazai kiadású
római katolikus hittankönyvek írása/kiadása. Ami-
kor viszont a költségvetés is lehetővé tette, megin-
dulhatott a tankönyvkiadás, igaz, hamarosan le is
állt. Sikerült azonban négy évfolyamnak — 3., 4., 9.
és 10. osztálynak — a tanügyminisz té rium által jó-
váhagyott tankönyveket kiadni a következő szer-
zőktől: Gál László (3., 4.), Baróti Lász ló-Sándor (9.),
illetve Nemes István (10.). Ugyan akkor további tan-
könyvek íródtak az 5., 7. és 11. osztálynak — Ho -
dor Erika, Gál László hittanárok, illetve Jitianu Liviu
szerzőcsoportja (Nagy Gabriella, Robu Magda, Tó-
 falvi Emese) közreműködésével, a Gyulafehérvá-
ri Római Katolikus Érsekség kiadásában. A többi év-
folyamokon tartalmilag érvényessé váltak — a
programok utólagos hozzáidomításával — a már
előbb említett segédtankönyvek.

Hitoktató és plébánosa
A hitoktató, hitoktatás és vonzatai pontnál említett
felmérés egyik sarkalatos pontja a hitoktató és plé-
bánosa kapcsolatának az értékelése. Az iskolai hit-

oktatás megfelelő megvalósítására a helyi plébá-
nosnak a főhatóságtól (érsekség, püspökség) van
megbízatása. Rendkívül fontos, hogy jó együttmű-
ködési, munkatársi viszony valósuljon meg az érin-
tettek között.

A hittanárok meghatározó többsége ismeri és
elfogadja ezt a hierarchikus helyzetet, amely sze-
rint — ha tanügyileg a hittanár az elfogadott —
mégis helyi szinten a plébános az egyházmegyei
hatóság képviselője, s ezen státusából adódóan ő
hivatott az iskolai hitoktatást is figyelemmel kí-
sérni, hitoktatói kinevezések kérésénél az egy-
házmegyei hatósághoz ajánlást küldeni (mely
alapján a főpásztor a kinevezést megadja), s nem
utolsósorban — ha alapos indoka van — erköl-
csi okok miatt a hitoktató felmentését kérni.

A hittanárok általános értékelése szerint az en-
nél a pontnál vizsgált kapcsolat jó vagy nagyon jó
— mely rendkívül örvendetes tény a hitoktatás zök-
kenőmentes megvalósulása céljából. Óhatatlanul
kisugárzik a hittanos közösségre is a hitoktató és
plébánosa közti felhőtlen, munkatársi viszony
nyugodt atmoszférája, ám ez fordított előjellel is
igaz. A hitoktató a plébánossal harmonikus együtt-
működésben fejtheti ki hatékonyan a tevékenysé-
gét a hitoktatottak körében — semmiképpen sem
a plébános mellőzésével vagy ellenében.

�

A hitoktatás iskolai jelenlétével kapcsolatosan
fontosnak tartom megjegyezni, hogy hazai vi-
szonylatban szerencsésnek kell neveznünk a
helyzetet — például a magyarországival párhu-
zamban, ahol a tan- és segédkönyvek bősége a
jellemző. Ez azonban mindhiába, ha arányszá-
mában a hitoktatásban részesülők jóval mögöt-
tünk maradnak… Ugyanis nem mindegy, hogy
itthon a szülőnek a hitoktatás alóli felmentést
kell kérnie (pályafutásom során még nem talál-
koztam ilyennel), míg az anyaország iskolái ese-
tében a szülőnek azt kell kérnie, hogy gyermeke
hitoktatásban részesüljön. Mondanom sem kell,
kevesen veszik a fáradságot — úgymond: „Ne
terheljük szegény gyermeket!”… A gyerek pedig
tényleg szegény/szegényebb marad annál, aki
hitoktatásban részesül.

Túlzottan liberális, vallástalan, keresztényte-
len hangok a hitoktatással kapcsolatban olykor
tájainkon is elhangzanak. Azoktól, akik ateisták-
nak vallják magukat, közömbösek a vallással
szemben. Vagy azoktól, akik túlságosan hamar el-
felejtették, hogy a huszonkét évvel ezelőtti idő-
szakban a templom, a vallásgyakorlás maradt az
egyetlen hely és alkalom az anyanyelv-haszná-
latra akkor, amikor még parányi remény sem csil-
lant, hogy ez áldatlan helyzetnek változnia kell…
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Retorikus a kérdés: Ilyen rövid lenne az emberi
emlékezet?

S a válasz sem különb: Isten óvjon egy újabb
vallástalan kor elmezavarától…

GÁL LÁSZLÓ

1Gál László: Az iskolai hitoktatás helyzetének kereszt-
metszete oktatók és oktatottak, előmozdító és akadályozó tényezők
együtthatásában. Keresztény Szó, 2007. szep tember 1–6.

2A római katolikus felekezet esetében eléggé diffúz
helyzet alakult ki. Eleinte sehogy sem értették a buka-
resti hivatalosságok, hogy a magyar anyanyelvű litur-
giát követőeknek miért kell másabb tanterv, tankönyv
— hiszen a kultusz — szerintük — egy és ugyanaz… Ki-
tartó következetességgel azonban sikerült bevinni a hi-
vatalos tanügyi köztudatba az indokolt különbözősége-
ket, melyeknek következtében manapság hivatalos
vallás programokon ez állhat: „Cultul romano-catolic de
limba română — Cultul romano-catolic de limba ma ghi -
ară — Cultul greco-catolic”.

SZLOVÁKIA: A HITTAN
KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ
TANTÁRGY
A Szlovák Püspöki Konferencia 2008. október
30-i plenáris ülésén a Szlovák Köztársaság és a
Szentszék közötti, a katolikus nevelésről és ok-
tatásról szóló szerződés alapján elfogadta a hit-
tan/vallási nevelést érintő új kerettantervet az
alapiskoláknak, a középiskoláknak és a gimná-
ziumoknak azokra az évfolyamaira vonatko-
zóan, amelyek belépnek az új iskolareformba.

A 2009/2010. iskolai évtől ezekben az évfo-
lyamokban érvényét veszítik a hittan/vallási ne-
velés korábbi tantervei. Így határozott a Szlovák
Püspöki Konferencia a 63. plenáris ülésén 2009.
június 16-án. A reform-évfolyamokban és az utá -
na következőkben azok a tervek érvényesek,
ame lyeket a SZPK jóváhagyott 2007 októberében.
A hittanhoz kapcsolódó alternatív tantárgy az
etika/etikai nevelés.

Az 1. és a 2. fokú alapiskolák állami oktatási
programja
Az elsőfokú alapiskolákat az 1–4. évfolyamok al-
kotják. Kötelező dokumentumuk a Szlovák Köz-
társaság Állami oktatási programja, ez az ISCED
1, az elsődleges oktatás.

A másodfokú alapiskolákat az 5–9. évfo-
lyamok alkotják. Kötelező dokumentumuk a
Szlo vák Köztársaság Állami oktatási programja,
ez az ISCED 2, az alacsonyabb másodlagos ok-
tatás; e dokumentum alapján oktatják a tanuló-
kat az 1–4. évfolyamban a nyolcéves gimnáziu-
mokban.

Az állami oktatási program meghatározza a
kötelező tantárgyakat. Az iskolai oktatási program
keretén belül minden iskola kialakíthatja a saját
oktatási tantárgyait (a szabad órák felhasználásá-
val). Az oktatási tantárgyakon kívül vannak olyan
közös követelmények, amelyek minden oktatási
körzetben érvényesek.

Az állami oktatási program az elsőfokú alap-
iskolák (elsődleges oktatás) és a másodfokú
alapiskolák (alacsonyabb másodlagos oktatás)
tekintetében egyaránt 2008. június 19-én került
jóváhagyásra az oktatásügyi miniszterrel tartott
testületi értekezleten. A kiinduló dokumentum
módosítására az Állami Pedagógiai Intézetben
2011. március 1-jén került sor.

A vallási nevelés indoklása
Az alapkérdés, hogy miért kell az iskolákban hit-
tant oktatni. Egyrészt: az európai társadalom mo-
dernizálódásával bekövetkezik a vallás hanyat-
lása, egyesek szerint a vége is. Ma már látjuk a
vallás és a hittan pluralizmusát, a keresztény val-
lás már nem kizárólagos. Másrészt viszont: a val-
lás továbbra is jelen van a mai társadalomban, és
sok ember tekinti magát hívőnek, s ez azt jelenti,
hogy a vallás valójában ismert dimenzió, ezért
joggal tanítható az iskolákban. Az ember, aki ke-
resi az élet értelmét és a reményt, választ talál kér-
déseire a keresztény hitben, a vallási nevelésben.

2004. május 13-án 11 regisztrált egyház és be-
jegyzett vallási társulat a 308/1991 sz. törvény
alapján, valamint a vallási hit szabadságáról és az
egyházak és vallási társulatok jogállásáról szóló
394/2009 sz. törvény értelmében a következők-
ben egyezett meg a Szlovák Köztársasággal:

— A vallási nevelés tantárgy, amelyet ugyan-
úgy oktatnak más iskolákban is, mint az egyházi
iskolákban. Ez megfelel az egyházi iskolák hit-
tan tantárgyának, ha azt olyan személy tanítja,
akit megbízott a regisztrált egyház vagy a be-
jegyzett vallási társulat.

— Az iskolák igazgatói lehetőséget adnak a
szülőknek vagy a törvényes képviselőknek arra,
hogy a tanulót az iskolába történő beiratkozása-
kor beírassák vallási nevelésre úgy, hogy ez sem-
milyen diszkriminációt ne okozzon a tanuló is-
kolai tevékenységében.

— A Szlovák Köztársaság lehetővé teszi a val-
lási nevelést az óvodákban is, összhangban a
szü lőkkel vagy a törvényes képviselővel. A val-
lási nevelést mint az egyik kötelezően választ-
ható tantárgyat tanítják az alapiskolákban és a
középiskolákban, összhangban a Szlovák Köz-
társaság törvényeivel.

— Az egyházak és a vallási társulatok közös
megegyezés alapján közös csoportban taníthat-
ják a hittanra vagy a vallási nevelésre különbö-
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ző évfolyamokból és vallásból jelentkező tanu-
lókat. A hittant és a vallási nevelést az órarendek
és tantervek alapján oktatják, ezeket az egyházak
és a vallási társulatok hagyják jóvá a Szlovák Köz-
társaság Oktatásügyi Minisztériuma határozata
alapján. A hittan és vallásnevelés tantárgy tan-
könyveire, módszertani kézikönyveire, amelyek
megkapták az engedélyt az illetékes egyháztól
vagy vallási társulattól, ugyanazok az alkotói,
publikálási és terjesztési szabályok vonatkoznak,
mint a többi általános tantárgyra. A hittan és a val-
lási nevelés állami iskolai felügyeletét azok a sze-
mélyek végzik, akiket a főtanfelügyelő bíz meg
az illetékes egyház vagy vallási társulat hatósá-
gaival történő közös megegyezés alapján. Az is-
kolák igazgatóinak biztosítaniuk kell e tevé-
kenység elvégzését.

— Az iskolák igazgatóival történő megegye-
zés alapján az illetékes egyház vagy vallási tár-
sulat az iskola területén szervezhet más, taní-
táson kívüli tevékenységet a vallási nevelés
kiegészítésére.

— A hittant és a vallási nevelést olyan tanítók
tanítják, akik rendelkeznek szak- és pedagógiai
képesítéssel a Szlovák Köztársaság törvényei
alapján, s rendelkeznek egyházi megbízatással is
az illetékes egyház vagy vallási társulat részéről.

— A szakmai, módszertani továbbképzést a
hittan és vallási nevelés tanítóinak, valamint a hit-
tan és a vallási nevelés irányítását az egyházak
és a vallási társulatok biztosítják.

A legújabb pedagógiai és nevelési utasítás a
2011/2012 tanévre a vallási nevelés/etikai neve-
léshez a következőket közli:

— A hittan/vallási nevelés vagy etikai neve-
lés kötelezően választható tantárgy tanítására
össze lehet vonni a tanulókat ugyanazon évfo-
lyamok különböző osztályaiból, és csoportokat
lehet alakítani maximum 20 fővel. Ha a vallási
nevelésben vagy etikai nevelésben részt vevő ta-
nulók száma egy adott csoporton belül 12 fő alá
csökken, akkor a tanulókat össze lehet vonni el-
térő évfolyamokból is.

— Az iskolai tanév alatt a tanuló nem léphet
át a kötelezően választott vallási nevelés tan-
tárgyból az etikai nevelésre, és fordítva.

— A kötelezően választott tantárgyak — val-
lási nevelés vagy etikai nevelés — tanítását a kö-
vetkező iskolai tanévre vonatkozó előzetes ér-
deklődés alapján biztosítják, a tanuló 15 éves
koráig erre a törvényes képviselő jogosult. A ta-
nulók számát az egyes évfolyamokban az iskola
igazgatója legkésőbb június 15-ig jelenti az ala-
pító fenntartónak, és az érdeklődés alapján biz-
tosítja a tantárgyak oktatását a következő iskolai
évre.

— Az iskola igazgatója abban az esetben, ha
a tanulók száma kevesebb az előírásban meg-
szabottnál, megengedheti a vallási nevelés taní-
tását mint kötelezően választott tantárgyat az
egyház vagy vallási társulatok kérvénye alapján
más egyház vallási, illetve etikai nevelésén, vagy
a többi tantárgy tanítása után.

A tananyag tartalma
A tananyag bemutatja a megváltást egyéni éle-
tünkben és a történelemben is. A történelem
megváltását spirálszerűen bontakoztatjuk ki, az
adott évfolyamnak megfelelően. A válogatás és
az évfolyami téma elrendezése az erényekről
szóló céltudatos nevelést követi. A diákok így nö-
vekedhetnek a teljes érettségben a mindent át-
fogó szeretet ismerete által. A fejlődés folyama-
tának kezdetén tudatosítjuk bennük, hogy Isten
szereti őket (A – 1. osztály). A szeretetben megélt
élet küldetésének felfedezése után törekszünk az
azonosulásra a keresztény életstílussal. Az alap-
iskola első osztálya az élet örömére irányul. Az
elsős az örömből és a mindenség teremtéséből
megismeri azt, aki mérhetetlenül szereti. Csak az
tanul meg bízni, aki tudja, hogy szeretve van (A
– 2. osztály). A bizalom útja vezet a hithez. Aki-
ben az ember megbízik, abban hisz (A – 3. osz-
tály). A hit reményt hoz az életbe (A – 4. osztály).
A negyedikesek folyamatosan csatlakoznak az
isteni kiengesztelődés szentségéhez, ez ad új re-
ményt az élethez. Aki reménységgel nyitott az
élet iránt, az képes párbeszédet folytatni ember-
rel és Istennel. A párbeszéd emeli az élet színvo-
nalát (A – 5. osztály). Párbeszédet kezd azzal, aki
felülmúl minket, felfedezzük az igazságot — az
igazságot a világról, emberről és Istenről (A – 6.
osztály). Az igazság felszabadítja az embert (A –
7. osztály). Csak a belsőleg szabad ember szerez
tudomást a méltóságáról, s ezt Istenben fedezi fel
(A – 8. osztály). A szabad ember az, aki ismeri az
ember értékeit, képes és kész felelősséget vállalni
nemcsak önmagáért, hanem másokért is (A – 9.
osztály).

A középiskolás egyedül kezdi kiválasztani és
építeni a kapcsolatokat, ezért vállalja a felelős-
séget (K – 1. osztály). Maga határozza meg az ér-
tékrendjét. Választ, hogy milyen értékekkel ért
egyet, melyeket fogad el a szülőktől és a többi
nevelőtől, és melyeket választja (K – 2. osztály).
A fiatalember az önazonosságát keresi. A viszo-
nyok felelősségteljes építésével, az igazi értékek
kiválasztásával fedezi fel saját azonosságát (K –
3. osztály). Aki tudatában van annak, hogy saját
azonossága abban rejlik, aki felülmúlja őt, az fel-
fedezi az ember küldetését: szeretetben élni az
életet — mély kapcsolatban az emberekkel és
Istennel.
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A tantárgy tartalma évfolyami témák és célok
szerint:
Alapiskolák:

1. osztály. Téma: A szeretet útja. Cél: Megis-
merni az embert szerető Istent, az ő szeretetét a
világ és az emberek iránt. Pozitív viszonyulást
létrehozni Istenhez, az emberekhez és a világhoz.
Elsajátítani a szeretet külső megnyilvánulását.

2. osztály. Téma: A bizalom útja. Cél: Bemu-
tatni Isten törvényét és a bibliai történeteket
olyan emberekről, akik bíztak Istenben. Építeni
az Isten iránti bizalmat. Ápolni a bizalmas vi-
szonyt Istennel és az emberekkel.

3. osztály. Téma: A hit útja. Cél: Megismerni
Isten népének hitbeli útját a Szentháromság Is-
tenhez. Fejleszteni az Istenbe vetett hitet a lelki-
ismeret alakulásával. Építeni a hitet a Szenthá-
romságos egy Istenben.

4. osztály. Téma: A remény megismerése. Cél:
Megismerni a reményt, amely Istentől ered. Ér-
tékelni a remény szükségét a magánéletben. A re-
 ménység erényének a formálása a szentségek, az
imádság és a liturgikus ünneplések által.

5. osztály. Téma: Megismerés dialógus által.
Cél: Megismerni az Isten és ember közötti kom-
munikáció módszereit. Örömmel fogadni az Is-
tennel való kommunikációt a szentségek által, a
liturgikus ünnepléseken, az Isten igéjének olva-
sásán keresztül. A kommunikáció által köze-
ledni Istenhez és az emberhez.

6. osztály. Téma: Az igazság megismerése.
Cél: Megismerni Isten igazságát. Értékelni az
igazság változhatatlanságát, ami az isteni böl-
csességből származik. Orientálódni az igazságos
élethez. Gyakorlatot szerezni az élet igazságá-
ban a lelkiismeret által.

7. osztály. Téma: Az ember szabadsága. Cél:
A személyi szabadság határának megismerése.
Jézus Krisztus felszabadító erejének észlelése.
Elsajátítani a keresztény életmód főbb szokásait.

8. osztály. Téma: Az ember méltósága. Cél:
Definiálni az ember törvényeinek eredetét az
élethez, az emberi méltósághoz és a tisztelethez.
Az ember személyi értékének észlelése. Viselke-
dési szabályok elsajátítása és azok értéke a ke-
resztény magatartásban.

9. osztály. Téma: Az ember felelőssége. Cél:
Véleményezni a felelősség értékét. Ráébredni a
személy felelősségére önmaga és mások iránt.
Formálni a keresztény életmódot a családi és a
társadalmi életben.

Középiskolák:
1. osztály. Téma: Kapcsolatok és felelősség.

Cél: Az ember azonosságának megismerésével
reflektálni saját önazonosságára. Ráébredni a
döntések jelentőségére világnézeti állásfoglalá-

sainkban. A hármas dimenzióban építeni az em-
beri kapcsolatok mértékét, mint ami az élet ér-
telmének beteljesülése. Elmélyíteni az emberek
közötti kapcsolatokat a kommunikáció színvo-
nalának emelésével.

2. osztály. Téma: Az értékek és a döntések. Cél:
Felfedezni az ember értékét, aki Isten képére lett
alkotva. Megindokolni a teljes értékű élet építésé-
nek szükségességét. Formálni a kritikus gondol-
kodást, s értékelni a pozitív és negatív jelensége-
ket a társadalomban és az egyházban. Értékelni az
egyház feladatát az értékek átadásában. Észlelni
a saját elkötelezettség szükségességét az ember-
arcú Európa kialakításában. Megszerezni az alap-
vető jártasságot a keresztény értékek viselkedési
szabályaiban.

3. osztály. Téma: Identitás (önazonosság) és az
ismeret. Célja: Megindokolni az ember méltósá-
gának eredetét az egyház tanítása alapján. A tör-
ténetekben hangsúlyozni a hívő ember azonos-
ságát, az Ószövetségben és az Újszövetségben
felfedezni önazonosságunkat. Fejleszteni a pozi-
tív hozzáállást az ember szellemi kiteljesedése te-
kintetében.

4. osztály. Téma: A szeretet és az élet. Célja: El-
mélyíteni a tudást az egyház szociális tanításáról
és az életről a társadalomban. Felfedezni a szere-
tet ajándékát az emberben. Bensővé tenni az ön-
zetlen szeretet értékét jócselekedettel mások iránt.

Az etikai nevelés tantervi tananyaga 
és követelményei
Az etikai nevelés tartalma azokra a tulajdonsá-
gokra irányul, amelyeket a gyerekben fejleszteni
kell, hogy a nevelési célokat elérjük. Ezek a tu-
lajdonságok tíz alaptémára és hat alkalmazási
témára épülnek: Nyitott kommunikáció, Az
ember méltósága, önbecsülés, önmaga pozitív
értékelése, Mások pozitív értékelése, Alkotóké-
pesség és kezdeményezés, Az érzelmek kifeje-
zése, Empátia, Aszertivitás, Reális és ábrázolt
példák, Pro szociá lis viselkedés — segítség, aján-
dékozás, megosztás, együttműködés, barátság,
Komplex proszo ci alitás, Etika — a proszociális
viselkedés gyökereinek keresése, Etika és a gaz-
dasági értékek, Etika és a vallások — tolerancia
és tisztelet, A család, amelyben élek, Házasságra
és családi életre nevelés, Természet- és környe-
zetvédelem.

Az etikai nevelés mint kötelezően választható
tantárgy célja az elsődleges (általános iskolák 1–
4. osztálya) oktatásban az, hogy:

— elvezesse a tanulókat az önbecsüléshez, az
autonóm érzésre és gondolkodásra,

— megtanítsa a tanulót értékelni, állást fog-
lalni, felismerni a jót és a rosszat,

540

Kéthasábos:Layout 1  2012.06.14.  13:14  Page 540



— megtanítsa felismerni a hatásos kommu-
nikáció elemeit, a proszociális viselkedés elemeit
és indokait az életkornak megfelelően,

— lehetővé tegye a tanulók számára a jó em-
beri viszonyok elveinek megismerését,

— lehetővé tegye a tanulók számára a pro -
szociális értékek, állásfoglalás és szociális nor-
mák közelebbi megismerését,

— támogassa a tanulóknál a szociális készsé-
gek fejlődését,

— közösséggé alakítsa-formálja az együtt-
működő tanulókat.

Az etikai nevelés mint kötelezően választható
tantárgy célja az alacsonyabb, másodlagos (álta-
lános iskolák 5–9. osztálya) oktatásban az, hogy:

— a tanulóknak ösztönzést és pozitív tapasz-
talatot nyújtani, amelyek alátámasztják az alap-
bizalmat, autonómiát és kedvezményezést,

— lehetővé tenni, hogy elsajátítsák az alap-
kommunikáció készségét, a társadalmi viselke-
dés alapműveletét, megtanítani őket saját ma -
guk és mások pozitív értékelésére, az emberi
viszonyok mindennapi helyzeteinek alkotó meg  -
oldására,

— a tanulóknak megmagyarázni a fogalma-
kat: empátia, aszertivitás, együttműködés és
proszociális, szociálisan pozitív viselkedés,

— lehetővé tenni, hogy elsajátítsák a többi
szociális készségeket, például az érzelmek kife-
jezését, empátiát, asszertív viselkedést,

— lehetővé tenni, hogy elsajátítsák az alapállá-
sokat, amelyek a serdülést feltételezik, megtaní-
tani őket arra, hogy megismerjék önmagukat, fel-
fedezzék identitásukat, fejlesszék önértékelésüket,

— megismertetni és elsajátíttatni a jogaikat és
kötelességeiket a családban, megtanítani a saját
véleményük kinyilvánítását, azt, hogy fokoza-
tosan vállalják a felelősséget a döntéseikért, egy-
úttal tiszteletben tartsák a szülőket, és konst-
ruktív párbeszédet folytassanak velük,

— lehetővé tenni a tanulóknak, hogy ráéb-
redjenek a szexuális identitásukra, hogy megért-
sék a barátság, a szerelem, a házasság és a család
pozitív értékét, hogy ráébredjenek a korai sze-
xuális élet veszélyeire, megindokolni az alapvető
erkölcsi normákat, helyes álláspontot kialakítani
e kérdésekkel összefüggésben a szexualitásról,

— fejleszteni a tanulóknál a pozitív állásfogla-
lást a sérültekhez, betegekhez, és más csoportok-
hoz, akik rászorulnak a segítségre és megértésre,

— elmagyarázni a tanulóknak az alapfogal-
makat az életcél választásával, világnézettel, val-
lással, etikai értékekkel és normákkal kapcsolatban,

— lehetőséget adni a tanulóknak, hogy meg-
értsék azokat az etikai alapproblémákat, ame-

lyek összefüggésben vannak a gazdasági érté-
kekkel, az igazsággal és a jó hírnévvel,

— elmagyarázni a tanulóknak az alapfogal-
makat a természetvédelemről és a környezetis-
meretről,

— megtanítani a tanulókat arra, hogy tiszte-
letben tartsák az emberek másféle véleményét,
egyúttal önmaguk maradjanak; megfogalmazni
az életcélokat, ellenállóképesnek lenni a nem
megfelelő ajánlatokkal szemben, szabadnak ma-
radni a függőségtől, amely elértékteleníti és ve-
szélyezteti az életünket, fejleszteni az emberi
méltóság és értékek tudatát, kritikusan értékelni
a tömegtájékoztató eszközök hatását, kritikus
nézőt nevelni.

Szlovákiában 1997-től ismét 10 évig tart a köte-
lező iskolába járás. A középiskolákban a hittan
és az etika kötelezően választható tantárgy a má-
sodik évfolyamig. A 3. és a 4. évfolyamban már
nem kötelező, de választható. Ezekben az évfo-
lyamokban a tanulók már készülnek az érettsé-
gire, ezért sokan elhagyják a nem kötelező tan-
tárgyakat.

Természetesen más a helyzet az egyházi alap-
és középiskolákban. Az alapiskolákban hetente
kétszer van hittanóra, a középiskolában pedig le-
hetőség van érettségizni is hittanból. Szlová kiában
működnek magán középiskolák is, amelyek saját
szabályzatuk szerint működnek. Ezekben az is-
kolákban többnyire etikai nevelés folyik.

A hittant már felkínálják az óvodákban is, de
ott nem igazán elterjedt. Az egyházi óvodák ter-
mészetesen közvetítik a vallási értékeket a saját
alapszabályuk szerint.

Hitoktatás vagy etika? Vannak országrészek,
ahol többségben van a hittan, és fordítva. Mivel
Szlovákia hagyományosan keresztény ország,
nem áll messze az igazságtól, ha 60–40 százalék -
ra becsüljük az arányt a hitoktatás javára. Hiva-
talos felmérések nincsenek.

Az iskolákban végzett hitoktatást az állam
anyagilag támogatja. Ugyanakkor a plébániai
hitoktatás is nagyon fontos feladat. A kis közös-
ségekben általában a szentségek vételére, illetve
a szentségeket előkészítő találkozásokra korlá-
tozódik. A nagyobb közösségekben, városokban
rendszeres hitoktatások vannak, mint például je-
gyesek iskolája, katekumenek kurzusa stb. Ösz-
szefoglalva elmondhatjuk, hogy a plébánosok, a
hitoktatók és az iskolaigazgatók kommuniká-
cióján és készségén áll vagy bukik a hitoktatás
az iskolákban és a plébániákon egyaránt.

ŠUŠKO MIHÁLY
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