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AZ ETIKA OKTATÁSA AUSZTRIÁBAN
ÉS NÉMETORSZÁGBAN

Anton A. Bucher, a salzburgi egyetem valláspe
dagógiai tanszékének professzora alig két évvel
ezelőtt tette közz é kutat ásainak eredményét
(Ethikunterricht in Österreich, Tyrolia, 2(01). A
kötet valój ában nemcsak az osztrák helyzetetet
vizsgálja, de kitekint N émetorsz ágra. és részben
az Amerikai Egyesült Allamokra is. Ausztriá
ban az 1997-98. tanévben kísérleti jelleggel
nyolc iskolában vezették be a tantárgy oktatá
sát, Németországban viszont immár három év
tizedes múltra tekinthet vissza a tárgy. A szerző

mindjárt elöljáróban megjegyzi, hogy az egy
szerűség kedvéért etikaoktatásról ír, holott a
tárgy hivatalos elnevezése "Kultúrák, etika, val
lások". A monográfia elsősorbanaz osztrák Ok
tatási, Tudományos és Kulturális Minisztérium
megrendeléséből 1999 őszén végzett vizsgálat
eredményeit dolgozza fel, ezt azonban kiegészí
ti egy reprezentatív felmér és, amelyet az 1999
2000. tanévben iskolás tanulók körében végeztek.

A könyv áttekintést ad az etikaoktatás beve
zetésének tört énet éről. Főleg két megfontolás
sürgette az új tantárgy megalkotását. Az egyik
ok az volt/ hogy az utóbbi években mind Né
metországban, mind Ausztriában megnőtt

azoknak a száma, akik nem kívántak részt ven
ni a (kötelező) hittanórákon. Az új tárggyal a
hit- és erkölcstant nem tanuló.diákok részére kí
vánták biztosítani azt, hogy iskolai órakeretben
is felkínált - más javaslatok szerint: előírt 
etikai oktatásban részesüljenek.

A tárgy bevezetése fokozatosan történt
mindkét országban, bár eltérő időben kezdődött

el. A németországi Rajna-Pfatz tartományban 25
év alatt 0/47%-ról 8/4%-ra nőtt a tárgyat választó
diákok száma, Ausztriában az 1997-98-as tanév
ben 8 iskolában vezették be, a 2000-2001 . tanév
ben már 76 iskolában folyt az oktatása. Ezekben
az iskolákban a tanulók egy ötöd e választotta
az etika tantárgyat a hittanóra helyett. Nem iga
zolódott be azoknak az aggodalma, akik attól
tartottak, hogy az etika "elszívja" majd a tanu
lókat a hittanóráról: a kiiratkozások mértéke
nem nőtt azokban az iskolákban, ahol a tárgyat
bevezették. (Ausztriában az egyházból kilépők

száma 30.000 fölött van évente.)
Közel ezer diákot kérdeztek meg Ausztriában

arról, hogy miért választotta az etikaoktatást hit
tan helyett. A legerősebb motívumnak a kíván
csiság és az érdeklődés mutatkozott (70%), m á-
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sod ik okk ént a vallással szembeni közömbösség
és a hittantanítással való elégedetlenség szere
pel (50%).

Nagy vita folyt arról, hogy kötelezővé te
gyék-e az etikaoktatást azok részére, akik nem
tanulnak hittant. A diákok egy része éppen azért
iratkozott ki a hittan óráról, hogya szabadidejé
ből ne kelljen heti két órát fel áldoznia. ők aztán
természetesen tiltakoztak az etika kötelező jelle
ge ellen is. A diákok többsége azonban nagyon
(49%) vagy részben (32%) elégedett a tárggyal:
érdekes, interaktív, nyílt és toleráns vitafórum
nak tartják, és szívesen vesznek részt rajta.

Az etika tantárgyként történő oktatásának
sürgetői joggal hivatkoznak a társadalomban 
főleg a fiatalok kőzőtt - mutatkozó általános
értékvesztésre, a k özöss égi együttéléshez sz ük
séges alapvető erkölcsi normák eltűnésére, az
erkölcsi relativizmus térh ódít ására. A megkér
dezett diákok két harmada helyeselte azt az ál
lítást, hogy "tulajdonképpen nincs különbség
helyes és hamis között, minden relatív" . A pe
dagógia alapkérdéséhez jutottak így el a vizsgá
lódások során: lehet-e egyáltalán értékekre, er
kölcsi norm ákra nevelni az életbe belépő fiata
lokat, és hogyan? Tanítható-e az erkölcs?

A kutat ás során többféle módszerrel és
szempontból vizsgálták az oktatás hatékonysá
gát. Természetesnek vehető, hogy az etikai is
mereteket, a tárgyi tudást, az embe ri cselekede
tekre való erkölcsi reflexiót jelentősen növelte a
tárgyat tanulókban. Egy harmaduk szociomo
r ális magatartása is tartósan javult (csökkent
az idegengyűlölet, egyáltalán az előítéletesség,

nőtt a környezetvédelem iránti érzékenység, a
kommunikációra való készség, differenciáltab
ban látták és értékelték életük eseményeit, mint
az etikát nem tanuló társaik). A vizsgálatokból
azonban az is kiderült, hogy magánéletükre,
benső életvezetésükre alig hatottak az órán ta
nultak.

A tanulók válaszai szerint a következő té
mákkal foglalkoztak a legszívesebben:
- Világvallások, főleg buddhizmus, iszlám,

zsidóság: 33%
- Okkultizmus, sátánizmus, szekták: 22%
- Szexualitás, szerelem, partnerség: 21%
- Szociális kérdések (kisebbségek, bev ándor-

~~k, szegénység, rasszizmus): 21%
- Onazonoss ág-keresés: ki vagyok, fejlődé

sem, lelkiismeret: 20%
- Általános etikai kérdések: halálbüntetés,

abortusz: 19%



- Kifejezetten etikai témák: értékek, normák,
filozófiai alapvetés: 14%

- Drogok, függőség: 4%
- Okológia, környezetvédelem: 9%
- Család, szülő-gyerek kapcsolat, nemzedéki

konfliktusok: 9%
- Egészség, helyes táplálkozás, anorexia: 6%
- Filmek: 5%
- Kereszténység: 3%

Igen tanulságos a monográfiának az a fejeze
te, amely az eddig elkészült tanterveket tekinti
át. Németországban a hittanoktatásban részt
nem vevő diákoknak vagy filozófiát, vagy etikát
kell tanulniuk. Mindkettőelsősorban arra törek
szik, hogyatanulók életvezetési-tájékozódási
képességét, reflexív ítélőképességét fejlessze. A
filozófia tanítás elsősorban az emberi tudásra,
gondolkodásra, létre épít, az etikaoktatás vi
szont az értékekre és a normákra. A tanítás so
rán számításba veszik a társadalom kulturális,
vallási és világnézeti sokféleségét. A könyv átte
kintést ad még nyolc további nyugat-európai
ország (Svájc, Belgium, Luxemburg, Spanyolor
szág, Portugália, Svédország, Finnország, Nor
végia) tanterveirő1 is. Az eltérések a tárgy nevé
ben és az oktatásra kerülő anyag tartalmában is
igen nagyok. Talán csak abban egyeznek meg,
hogy valamiféle etikai tudatosságot próbálnak
kialakítani (Portugáliában és Spanyolországban
például még az "etika" szó is hiányzik a tárgy
elnevezéséből.Ehelyett: "Személyes és szociális
fejlődés", illetve: "Társadalom, kultúra, vallás").
Tehát kevésbé az alapértékekből indulnak ki,
hanem inkább a tanulók autonóm önmeghatá
rozásából, megpróbálva fölkelteni érzékenysé
güket az etikai problémák iránt. Kötelező alap
értékeknek elsősorbanaz emberi jogok nyilatko
zatában elfogadott értékeket tartják.

Bennünket különösen érdekelhet a könyv
nek az a része, amely hat posztkommunista or
szág (Litvánia, Lengyelország, Szlovákia, Szlo
vénia, Horvátország, Albánia) hasonló törekvé
seiről számol be (fájdalmas hiánynak érezhet
jük, hogy a magyarországi kezdeményezések
ről nem ír). A tárgy neve ezekben az országok
ban többnyire "Etika", Szlovéniában és Csehor
szágban azonban "Állampolgári ismeretek". A
szerzö megállapítása szerint a tantervekben ér
ződik, hogya szocialista erkölcs összeomlása
után bekövetkezett erkölcsi vákuumot igyekez
nek betölteni, elsődleges céljuk, hogy segítséget
nyújtsanak a tanulóknak ahhoz, hogya szabad
jogállamiság körülményei között egy demokra
tikus társadalomban tájékozódni tudjanak. Az
etikaoktatásban meghatározott értékek elfoga
dására, erkölcsös életvezetésre próbálják eljut
tatni a tanulókat. A tantervek kevésbé kötőd

nek a társtudományokhoz. és a személyiségfej
lődés alig kap helyet bennük.

Számunkra sokat mondanak még a volt
NDK-ból lett német tartományok helyzete. Eb
ben a régióban a tanulók 6O-70%-a vesz részt
etikaoktatásban. Azért fontos adat ez, hiszen itt
négy évtizeden át szünetelt a hitoktatás az isko
lákban, s most is csak nehezen tud gyökeret
verni. A régi Nyugat-Németország tartománya
iban az etika a hittanóra pótlékának számít, a
régi Kelet-Németországban viszont kötelezően

választható tantárgy.
Az egyházak kezdetben idegenkedve fogad

ták az etikaoktatást. hiszen a hittantanítás rivá
lisát látták benne. Az elmúlt évek tapasztalata
azonban azt mutatta, hogy az etika nem szorítja
ki a hittant, viszont fontos lehet mindazoknak,
akik semmilyen vallási alapú morális tanítás
ban nem részesülnek.
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