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A keresztény iskolák
célja, küldetése

Keresztény iskolák
a 90-es évek végén
Vizsgálatunk célja az volt, hogy feltárjuk, miben látják a keresztény
iskolák küldetésüket, hogyan valósítják meg ezt a gyakorlatban, mi
okoz zavarokat, miben várnak segítséget munkájukhoz a fenntar
tótól és a pedagógusképző intézményektől.

E kérdések mélyebb feltárására 29 strukturált interjút vettünk
fel. A megkérdezettek fele egyházi iskolák tanára, a többiek ke
resztény oktatásirányítók, intézményvezetők és főiskolai hallga
tók. A vizsgálat 11 oktatási intézményt érintett: közel egyenlő

arányban általános iskolák, gimnáziumok, pedagógusképző főis

kolák és egyetem. A megkérdezettek többsége katolikus, a fenn
maradó egyharmad református volt. Az intézmények fele ún.
"táblacserés", azaz visszaadott önkormányzati iskola volt, másik
felét az újonnan alapítottak alkották, de szerepelt egy megszakítás
nélkül működő szerzetesrendi iskola is.

A katolikus egyház a neveléssel 1965-ben a II. Vatikáni zsinaton
foglalkozott, majd a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció 1977-ben
fejtette ki a zsinati tanításokat. "Az iskola az a hely, ahol a mű

veltség módszeres és kritikus elsajátítása által kiformálódik a tel-
jes ember. ( ) Az iskolának nevelő jellegűnek kell lennie (...)
olyan fokon ( ), hogy tudjon erős, felelős, szabad és erkölcsileg
helyes döntésekre képes személyiségeket nevelni. A katolikus is
kola nevelési tervének Krisztus az alapja. (...) Ö az eszmény és a
példakép, amelyet a katolikus iskola a fiatalok elé állít (...), és
azon fáradozik, hogy kialakítsa a keresztény emberben azokat az
erényeket, amelyek sajátos jelleget adnak neki. Feladata, hogy
szintézist teremtsen a műveltség és a hit, másfelől a hit és az élet
pólusai közt. Ami a diák hitének és életének szintézisét illeti, a
katolikus iskola tudatában van annak, hogy az ember egy meg
megújuló megtérés folyamatában válhatik azzá, aminek lsten
szánta. Megtanítja a fiatalokat arra, hogy személyes életük külön
féle helyzeteiben Istennel párbeszédet folytassanak, (...) nőjenek ki
az individualizmusból, s a hit fényénél fedezzék fel: arra hivatot
tak, hogy felelős módon éljenek."

A keresztény iskolák működésük céljaként legtöbben a "minő

ségí ember" nevelését emIítik. Ezt a válaszok alapján a "hit-mű

veltség-élet szintéziseként" értelmezhetjük: olyan keresztény értel
miségire gondolnak, aki életével is képviseli meggyőződését. "Az
egyetemen (...) keresztény értelmiséget kell nevelni, tehát azt az
értelmiséget, mely a tudományos kérdésekhez (...) egyetemet vég-
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Keresztény pedagógia
a gyakorlatban

Az értékek átadása

zett emberként tud nyúlni. De ugyanakkor azokból az értékekből

kiindulva közelíti meg, amelyeket egy keresztény embemek vál
lalnia kell" - mondja az egyetemi vezető.

Mások szerint az iskolának a "hit és az élet szintézisét" kell elő

segíteni. Ez főként az általános iskolák pedagógusainak válasza
iban tükröződik.

Sokan egy új keresztény értelmiség s ezen belül is a keresztény
pedagógusok nevelését tekintik elérendőnek, akik majd példájuk
kal is hatni fognak. "Jól képzett keresztény értelmiséget lehet ki
nevelni, akik nagy része elmegy középiskolákba tanítani, és ilyen
módon az evangelizálás egy fajtáját végzi" - állítja az előbb em
lített egyetemi vezető.

Többen abban bíznak, hogy a jól működő keresztény iskolák a
generációk között fordított irányú evangelizációt is elindíthatnak.
A hitben "neveletlen" szülőket gyermekeik átalakuló értékrendje,
meggyőződése, ismeretei elvezetheti a hithez. "A keresztény isko
la ne csak diákjait nevelje, hanem pedagógusait és a szülőket is.
Legutóbb felmerült az a kérdés is, mi volna, ha felnövekvő na
gyobb gyermekeinket is belevonnánk a szülők nevelésébe" (szer
zetes, ny. igazgató).

"A mi pedagógiánk az, hogy hisszük, a Gondviselésnek van el
gondolása mindnyájunkról, ehhez kell asszisztálnunk magunknál
és másoknál" - nyilatkozta ugyanő.

Ennek a megvalósításához legfontosabbnak tartott közvetítendő

értékekre kérdeztünk rá. Említésük gyakorisága szerint az első 10
a következő: szeretet, egymás iránti megértés, kötelességtudat, be
csületesség, együttérzés, hazaszeretet, tudás, lelkiismeret, felelős

ségtudat, istenhit. A keresztény iskolák legfontosabb megkülön
böztető ismérveként a szeretetet jelölik meg. "Isten feltétel nélküli
szeretetének a megtapasztalása és ennek az örök szeretetnek a vi
szonzása minden tevékenységünkben" (főisk. oktató).

Sokan említik a keresztény türelmet, egymás iránti megértést,
toleranciát. "Elétek adom a jót és rosszat, és ha lehetséges, vá
lasszátok a jót! Ez a tolerancia Krisztus toleranciája. Ennél na
gyobb tolerancia nincs" - mondja egy keresztény oktatásirányító.

A haza iránti elkötelezettséget csak a református iskolák peda
gógusai említik. Ennek oka lehet, hogy a Magyarországi Reformá
tus Egyház Közoktatási Törvényének bevezetésében a református
iskolák céljai, feladatai között tételesen felsorolják ezt is.

Az istenhit rangsorbeli helyét talán az magyarázza, hogy az is
kola az evangelizációnak egy sajátos formája, s nem annak direkt
eszköze. "Az iskola iskola, a templom templom. Azonban az is
kola minden szereplőjének minden cselekedetét az kell, hogy
meghatározza, hogy keresztyén" (oktatásirányító).

Az erkölcsi nevelés sikerét az interjúalanyok elsősorban a tanár
diák-szülő közötti kapcsolatokban látják. Ezek közül is a legfonto
sabb a tanár-diák közötti bizalom, a személyes törődés, figyelem,
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1Tóth Éva: Ökumenikus
tanterv. lnteqú

Korzenszky Richárddal
az Educatio című

folyóiratban,1994 ősz.

A közösségi alkalmak

megbocsátás, tapintat. Az így kialakuló viszony az értékek beépü
lését, a normákkal való azonosulást segíti. A megkérdezettek
emellett fontosnak tartják a tanárok közötti egyetértést az alapve
tő értékekben és módszerekben, a rendszeres megbeszéléseket,
valamiféle tantestületi közösség kialakulását. A "táblacserés" isko
lák esetében éppen ezt hiányolják. Ahol elmaradt az intézmény
átalakulása, ott a legtöbb a súrlódás a pedagógusok között.

Az erkölcsi nevelés másik fontos módjának a direkt nevelési
módszereket tartják az interjú alanyai. Ezekben a személyiségfor
máló hatások forrása a tanár, akinek "akciói" az egyes növendé
kekre irányulnak. Legfontosabb módszerként a személyes tanári
példaadást említik. Ennek értelmében a pedagógus nemcsak is
meretet, hanem értékeket, normákat is közvetít.

A meggyőződést formáló módszerek közül a tantárgyhoz kap
csolódó magyarázatot, a beszélgetést és a vitát említik, tehát a
szemléletformálás fontos eszközének láíják a tananyagot. Erről a
Katolikus Nevelésügyi Kongregáció így foglal állást: "Ennek meg
felelően minden tudományszakot a rá jellemző módszer teljes
tiszteletével kell művelni. Hiba volna az iskolában tanított tárgya
kat úgy kezelni, mintha a hit egyszerű szolgálói vagy apologeti
kus célokra felhasználható eszközök volnának."

A gyakorlati megvalósításhoz segítségül szolgálhat az egyik in
terjúalanynak egyik korábbi nyilatkozata. "Az egyházi iskolának
a tartalmi lényege az, hogy a világ teremtett. (...) Ezt a világképet
közvetíti az egyházi iskola. Amennyiben a világ fölött lévő szel
lemi alkotót elismeri az iskola, (...) ennek további következményei
vannak. Például az élet nem esetleges, hanem hallatlanul felérté
kelődik ebben a szemléletmódban. (...) A történelemben nyomon
lehet követni a teremtett ember sorsát, aki képes választani jó és
rossz között. (...) Nem a közvetített tananyagtól, hanem a közve
títés módjától válik egyházivá. (...) Az előadás szem~onljai teszik
azzá, ami természetesen a tantervben is megjelenik."

A módszerek sorában az utolsó helyre a szokásformáló/beideg
ző (kötelességteljesítés ellenőrzése, minőségi munka ösztönzése
stb.) módszerek kerülnek. Lebecsülésük nem indokolt. Amennyi
ben az iskola komolyan veszi a megcélzott tulajdonságok (köte
lességtudat, lelkiismeretesség stb.) kifejlesztését, azt nem bízhalja
pusztán a pozitív példákra és a meggyőzésre. Jó munkaszokáso
kat kell kialakítania és automatizálnia az iskolai évek során.

A válaszok alapján úgy hihetnénk, hogy hiányoznak a közös
együttlét alkalmai a diákéletből és azok a feladatok, tevékenysé
gek, melyek a hatékony, közvetett nevelésre módot nyújtanának,
hiszen a tanulás mellett egyedül a hitéletet említik. A valóságban
ennél sokkal gazdagabb lehet az iskola által szervezett kortárscso
portban végezhető tevékenységek kínálata (sport, karitatív mun
ka, közös kirándulás, színjátszás, vitafórum stb.), legföljebb az is
kola nincs tudatában és nem tervez ezeknek a nevelésben betöl-
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tött hatásával. Ha a keresztény iskola pusztán az intellektualiz
musban, a tanórák és a hitoktatás meggyőző erejében bízik, s
nem ad módot egyéb területeken tapasztalatszerzésre, a keresz
tény értékekhez vezető tulajdonságok gyakorlására, fejlesztésére,
akkor nem jut el céljához, a felelős, művelt keresztény felnőttig,

aki hitét életében is megjeleníti.
Az önismeret és az ima S végül két "módszerről", amely a hagyományos pedagógiai

kategóriákba nehezen illeszthető be. Ez az önismeret és az ima,
melyek, bár kevés szavazatot kaptak, mégis érdemes megemlíteni
őket. "Ragadjanak meg minden alkalmat, ahol a gyereket - nem
durván, de finoman - rá tudják vezetni saját értékeire, önismere
tére." Az eredményes keresztény neveléshez hozzátartozik a pe
dagógus önismerete is. "A leglényegesebb ez a papnevelésben és
a tanárképzésben. Amelyik tanárt nem lehet rávenni az önisme
retre, és hogy legalább belássa a hibáit, az nehezen tud nevelni.
Ha van helyes önismerete, akkor tudja, milyen nehéz önmagából
keresztény embert nevelni. (...) Megérti a gyerek keresését, küsz
ködését" (szerzetes, ny. igazgató).

Az imáról a ferences gimnázium egykori diákja így beszél:
"Volt olyan szokás, amit csak keresztények használnak. Például a
nagyszünetben, ha tudtuk, hogy valakinek gondja van, akkor
vagy imádkoztunk érte a kápolnában, vagy felcsaltuk őt is oda"
(főísk. hallgató).

Az iskolákkal kapcsolatos problémák

A bizalom
elvesztésének okai

Néhány keresztény elkötelezettségű iskola csalódást okozott a szü
lőknek és tanulóknak egyaránt. A bizalom elvesztésének egyik oka
a tisztázatlan elvárásokban keresendő. Vizsgálatunk szerint a fele
kezeti iskolákat három fő ok miatt választják a szülők: egyrészt a
színvonalas oktatásért, másrészt azért, mert a vallásban nevelési
eszközt látnak, de ugyanilyen arányban az iskola keresztény szel
lerníségéért. Tulajdonképpen mindhárom réteget érheti csalódás.
Akik csak elitképzést igényelnek, azoknak túlságosan keresztény az
iskola, mások megnevelni küldik oda gyermekeiket, s vannak, akik
a gyermekkorukból őrzött iskolaképet kérik számon a mai iskolán.
"Túlzásnak érzik mindazt, ami egy iskolát reformátussá tesz" (ált.
isk. tanító). "Nem patyolat az egyházi iskola, ahova beadjuk a
szennyest, és egy bizonyos összegért tisztára mossák" (főisk. igaz
gató). "Ha a szülők csalódtak, téves volt az elvárásuk. (...) Azt gon
dolták, hogy az iskola megoldja a nevelés terén mindazt, amit ők

elmulasztottak" (egyetemi oktató).
A diákokat illetően a továbbiakban is számítani kell a nem hí

vők vagy vallásukat nem gyakorlók gyermekeinek jelentkezésére.
Ezért az iskolának világosan meg kell fogalmaznia céljait, elvárá-
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sait, hogy megkülönböztethetőlegyen az önkormányzati ún. "elit
iskoláktól".

A bizalom megingásának másik oka az volt, hogy az egyház ál
tal átvett iskolák csak nevükben váltak felekezetivé. s ezzel ron
tották az egyházi intézmények hírét. Ezek felkészületlenségből, a
változtatás iránti elkötelezettség hiányából adódtak.

Elkeseredettek a benne dolgozó keresztény tanárok, mert még
mindig arctalan az iskola. Nem tisztázták a tantestülettel közösen
az iskola céljait, elmaradt a vita a közvetítendő értékekről és a
megvalósítás pedagógiai eszközeiről. Mindez módot adott volna
a tantestületi együttműködésre, csoportépítésre, a felesleges félel
mek száműzésére. de arra is, hogy világossá váljanak az elvárá
sok, s így mindenki maga tisztázhassa önmagában elkötelezettsé
gét. Ez az elmaradt munka ma is elvégezhető még. E nélkül ha
tásos nevelés nem tud érvényesülni. "Nem kellett volna átvenní
minden iskolát »tokkal-vonóval« egyházi tulajdonba. Nem iskolá
kat kellett volna visszaigényelni, hanem kárpótlást kellett volna
igényelni, ebből új intézményt építeni" (szerzetes).

A kiábrándulás másik oka a nagy múltú iskolákba való be nem
kerülés. "A nagyszülők joggal elvárták volna, hogy ha hűségesen

kitartottak az egyház mellett ötven éven keresztül, akkor pártfo
golják a felvételinél a katolikus iskolák az ő unokájukat" (szerze
tes, ny. igazgató).

Újraindításuk óta sok konfliktust okozott, hogy korlátozott a fe
lekezeti iskolák befogadóképessége. Csak önálló keresztény okta
táspolitika és annak megfelelő iskolarendszer lenne képes jobb
válaszokat adni a felmerült kérdésekre. Különböző típusú intéz
ményeket kellene egyidejűleg fenntartani. A 8 és 6 osztályos elit
képzőnek számító középiskolák mellett párhuzamosan jó minősé

gű 4 osztályos gimnáziumi oktatást is kellene működtetni, és
megindítani a szakközépiskolai és szakmunkásképző iskolákat is.

Az egyházi iskolák és fenntartóik kapcsolata

Afenntartás
nehézségei

Az egyházi iskolák visszaigénylése jogos és elvi jelentőségű volt,
de az egyházakat a fenntartói szerepkör felkészületlenül érte. Las
san körvonalazódott, hogy a tartalmi kérdéseken kívül munkajogi
és gazdasági felelősséggel is számolniuk kell. "Ötven évig Magyar
országon egy református középiskola volt, ma pedig 20. Ennek a
20-nak több, mint 10 különböző fenntartója van. A fenntartónak is
meg kell tanulnia, mi az, hogy fenntartó" - állítja egy református
oktatásirányító.

Számos nehézséget okozott az iskolafenntartói szerepkör betöl
tésekor az is, hogy az egyház az iskola világától negyven évig tá
vol élt. A rendszerváltozáskor messzi idegenből érkező "nagybá
csiként" próbált felelős gyámja lenni egy csapatnyi "cseperedő
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Az ellenőrzés módja

Afelekezeti iskolák
anyagi hátránya

gyereknek". "A problémák oka, hogy a fenntartónak nincs iskolai
tapasztalata, nem ért hozzá, nincs tisztában azzal, mit jelent egy
iskolát működtetni, s hogy valójában mennyibe kerül" (szerzetes,
középiskolai igazgató).

A koncepció kialakítása azért sem halogatható sokáig, mert ez
határozza meg az iskola szellemiségét, ami kihat az egész iskola
működésére. Ennek ismeretében lehetséges csak a fenntartói irá
nyítás mellett az ésszerű mértékű fenntartói ellenőrzés is. Ezek
nélkül tisztázhatatlanok a személyi feltételeket érintő munkajogi
kérdések is. "Az egyháznak mint fenntartónak, az egyetem szel
lemiségét kellene meghatározni. Nem hiszem, hogy szigorú sza
bályokra lenne szükség, ugyanis mi önként akartunk katolikus
egyetemet csinálni. (...) Ugyanakkor mégis szükség van arra,
hogy az egyház szabályokkal is körülbástyázza az intézmény te
vékenységét, mert csak így töltheti be azt az ellenőrző szerepet,
amelyet be kell töltenie" (egyetemi vezető).

A válaszokat elemezve úgy látszik, hogy a felekezeti iskoláknál
az ellenőrzésben két véglet uralkodik. Az egyik, amikor a helyi
egyházi vezető - bár nem fenntartó -, mégis szinte igazgatói
jogkört gyakorol az iskola felett. A másik szélsőséges megoldást
az ellenőrzés elhanyagolása jelenti. "A normális az lenne, ha len
ne bizonyos elvárás és lenne rendszeres ellenőrzés. De ha elvárá
sok nincsenek, akkor hogyan tudnánk ellenőrizni" (...) (oktatásirá
nyító). "Az a probléma, hogy a fenntartó még nem tudta felfogni,
hogy az iskola hihetetlen költségeket és áldozatokat kíván meg a
fenntartó részéről. Ez olyan vállalkozás, amely csak évtizedek
múlva fog kamatozni, de az sem a fenntartónál, hanem majd a
magyar társadalomban" (szerzetes, középiskolai igazgató).

A reális helyzetértékeléshez fontos hangsúlyozni, hogy a feleke
zeti iskolák sokkal hátrányosabb anyagi feltételek között dolgoz
nak, mint az önkormányzatiak. Mivel közoktatási funkciókat lát
nak el, ezért a normatív támogatás kiegészítése az önkormányza
tok feladata volt. 1994-98 között azonban a közoktatási megálla
podást az önkormányzatok egyoldalúan felrúgták. Az iskolák
anyagilag ellehetetlenültek, az így keletkezett finanszírozásbeli
vákuum megszüntetésére egyetlen történelmi egyház sem lehetett
képes. "Olyan költségvetési körülmények között kénytelenek
működni a református intézmények, hogy még tervezni sem le
het, hogy mi lesz a következő évben. Állandó létbizonytalanság
állapotát tartják fenn. (...) Az, hogy esélyegyenlőséglegyen a köz
oktatási intézmények között, csak jelszavakban létezik" (ált. isk.
igazgató).

Egy évtizeddel a felekezeti iskolák újraindulása után kellő ta
pasztalatot gyűjthetett a fenntartó iskolái működtetéséről. Haté
kony támogatásra, szellemi, erkölcsi, szervezeti és anyagi téren
egyaránt szükségük van az iskoláknak. Nem rájuk telepedni, ha
nem irányítani s a szükséges mértékben ellenőrizni kell őket. Az
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egyes iskolák helyett iskolarendszert, helyi ügyek helyett feleke
zeti oktatáspolitikát kell kimunkálnia. Szükségessé és lehetövé te
szi ezt az intézmények nagy száma, és az óvodától az egyetemig
kiépült oktatási hálózat.

A felsorolt problémák helyes értelmezéséhez idézzük egy nagy
hagyományokkal rendelkező iskola igazgatóját: "A problémák
megoldásához idő kell, úgy 10-20 év, mert egy iskolának elég
nagy hagyományrendszerrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy jól
tudjon működni. A tanároknak szinte fél szóból érteniük kell egy
mást, ezért jól össze kell szokniuk. Egy újonnan alakult iskolában
az első 3-4-5 év alatt inkább a problémák jönnek elő, mint a meg
oldások" (szerzetes, középiskolai igazgató).

Szakmai továbbképzés

A keresztény iskolák nagy reményekkel tekintenek a felekezeti pe
dagógusképző iskolák és egyetemek felé. Bíznak abban, hogy az
onnan kikerülő fiatalok a tantestületek lassú kicserélődését, letisz
tulását hozhatják majd. Emellett szakmai továbbképzésüket is a ke
resztény felsőoktatástól várják. Ennek az igénynek önmagában a
felsőoktatás nem képes megfelelni, szükség van a felekezeti tovább
képzési intézetekre is.

A témajavaslatok közül első helyre kerül a keresztény szellemi
séggel közvetített szaktudományi képzés, de szükségét érzik a pe
dagógusok a metodikai, pedagógiai és pszichológiai továbbkép
zésnek is. Igény lenne tanfolyami vagy posztgraduális továbbkép
zés keretében intézményvezetői, program- és tantervkészítési, mi
nőségbiztosítási, tanügyigazgatási és mentálhigiénés szakirányú
programokban való részvételre.

A felekezetek közötti szervezett eszmecserét is igénylik a meg
kérdezettek, hiszen közös konferenciák, továbbképzések, tan
könyvek enyhíthetnének a hiányok okozta közös problémákon.

Ha az alapkérdésre keressük a választ, azaz, hogy az újrainduló
egyházi iskoláknál tapasztalható-e sajátos erkölcsi arculat, akkor
az iskolák többségében egyértelmű igennel felelhetünk. Fenntartói
illetve külső szakmai segítségre leginkább a táblacserés intézmé
nyek szorulnak. A többség tudatában van céljának: keresztény ér
tékrend közvetítését és jó minőségű szaktárgyi képzést szeretné
nek elérni. Az iskolai évek során a hitbeli meggyőződést alapvető

erkölcsi tulajdonságokkal magatartássá akarják alakítani. Középis
kolától kezdődően a művelt, hitét tevékenyen megélő keresztény
értelmiségiek nevelését tekinti küldetésének az iskola. Ezek meg
valósításához szakmai, anyagi, tárgyi feltételek biztosításában
sokkal több és szervezettebb segítséget kell, hogy kapjanak a
fenntartó egyházaktól, a keresztény szemléletű pedagógusképző

intézményektől,de a magyar államtól is.
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