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Magyarországon még ma is jellemző a katolikus iskolákban, 

hogy a diákok dicsértessékkel köszönnek tanáraiknak. Vajon így 

van ez más országokban is? A ll. Vatikáni Zsinat „Gravissimum 

educationis” nevelésügyi dokumentuma közzétételének 50. 

évfordulója alkalmából egy képzeletbeli európai sétára hívom az 

olvasót, hogyan néz ki az a katolikus oktatás kontinensünkön, 

amely mintegy 35 ezer iskolát tart fenn 8,5 millió diák számára. 

A sokszínű katolikus oktatás kontinensünkön 

Európa vallási megosztottsága két nagy történelmi 

esemény: az 1054-es dátumhoz köthető nagy egyházszakadás és 

az 1517-tel fémjelzett reformáció nyomán alakult ki. Földrészünk 

vallási – kulturális, társadalmi, gazdasági és politikai – 

sokszínűségét a katolikus oktatás is tükrözi. Ahogy az 1. táblázat 

is mutatja, a katolikus iskolákba járó diákok aránya az egy 

százalék alatti elhanyagolható kisebbség és a túlnyomó többség 

között ingadozik. Ez az arányszám a legfontosabb mutató arról, 

mekkora a jelentősége a katolikus oktatásnak az adott országban. 

E táblázat alapján az európai országok négy csoportra 

oszthatók. Az első csoportot Belgium mellett Írország alkotja, ahol 

katolikus iskolába jár a diákok többsége. A második csoportba 

azok az országok sorolhatók, ahol az ország tanulóinak 

meghatározó – tíz százalékot meghaladó – kisebbsége katolikus 

iskolában folytatja tanulmányait. A harmadik csoportban, ahová 

Magyarország is tartozik, a katolikus iskolák járó diákok, ha nem is 

meghatározó, de még számottevő kisebbséget jelentenek. Végül 

az utolsó csoportba sorolhatók azok az országok, ahol a katolikus 

iskolák diákjainak az aránya az egy százalékot sem éri el. Érdekes 



kérdés, vajon megfigyelhető-e egyértelmű összefüggés az egyes 

országok lakosságának katolikus jellege és a katolikus oktatás 

súlya között? Az I. diagramból kitűnik, hogy ez a kapcsolat 

számos európai ország esetében nem áll fenn.
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Ugyanakkor jól látható, hogy Írországban és Belgiumban, ahol a 

katolikus oktatás súlya meghatározó, a lakosság döntő része 

katolikus. (Ráadásul mindkét ország nemzeti identitásában a 

katolicizmus kiemelkedően fontos szerepet játszott a történelem 
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folyamán.) A katolikus oktatás jelentősége alapján második 

csoportba sorolt országok felemás képet mutatnak: a katolikus 

Spanyolország és Franciaország mellett olyan protestáns 

többségű és hagyományú államok szerepelnek itt, mint Hollandia 

és Nagy-Britannia. (Ez utóbbi lakosságának 10%-a katolikus, de a 

különálló skót oktatás miatt nem szerepel a diagramon.) Erdekes 

ugyanakkor, hogy olyan egyértelműen katolikusnak tekinthető 

országok, mint Olaszország, Portugália és Horvátország a 

harmadik, és ami talán a legfurcsább, Lengyelország a negyedik 

csoportba tartozik a katolikus oktatás jelentősége szempontjából. 

Felfedezhető ugyanakkor egyértelmű felekezeti összefüggés is: az 

ortodox államvallású országokban, illetve a döntően evangélikus 

skandináv államokban a katolikus oktatás jelentéktelen, 

függetlenül attól, van-e számottevő katolikus kisebbség az 

országban (Ukrajna, Románia) vagy nincs. 

Az 1. táblázatból – és az 1. diagramból is – kitűnik, hogy a 

katolikus oktatás szempontjából milyen nagy a jelentősége a 

politikai szabadságjogoknak. Nagy-Britanniában és Hollandiában 

az erős katolikus kisebbség a liberális szabadságjogokkal élve 

jelentős saját iskolahálózatot tudott kialakítani. Viszont az egykori 

kommunista országok, ahol évtizedeken át súlyosan korlátozták 

az egyházak működési szabadságát, kivétel nélkül a harmadik és 

negyedik csoportba sorolhatók, függetlenül attól, hogy jelentős 

katolikus lakossággal rendelkeznek vagy sem. Magyarország 

példázza, hogy az 1948-ban szétrombolt felekezeti oktatást milyen 

nehezen és csak részlegesen lehetett újjáépíteni a 

rendszerváltozás után. 

Az, hogy a katolikus oktatás milyen szerepet tud betölteni az 

egyes európai országokban, nagymértékben függ attól, milyen 

mértékben járul hozzá az állam – az adófizetők pénzéből – a 

katolikus iskolák fenntartásához. 
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Az 1. és a 2. táblázatot összevetve ugyanis elég egyértelmű 

összefüggés figyelhető meg: azokban az országokban jelentős a 

katolikus oktatás súlya, ahol az állam nemcsak a bérköltségeket, 

hanem – legalább jelentős mértékben – a működéshez 

elengedhetetlen dologi kiadásokat is fedezi. Azokban az 

országokban pedig, ahol új épület építését, illetve a régi felújítását 

is finanszírozza, a katolikus iskolákba járó diákok aránya 

megközelíti, olykor meg is haladja a katolikus lakosság arányát. A 

katolikus lakosság aránya és az állami finanszírozás mellett 

természetesen más tényezők is befolyásolják a katolikus oktatás 

népszerűségét. Ilyen például a szülők elégedetlensége az állami 

oktatás színvonalával, a katolikus iskolák pedagógiai 
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programjának egyedi szemlélete, a katolikus felsőoktatási 

intézmények jelenléte, az ország általános gazdasági helyzete és 

különösen a vallási nevelés. 
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A katolikus oktatás jellegzetességei néhány európai országban 

Az európai katolikus oktatás sokszínűségének 
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illusztrálására következzék néhány konkrét ország Érdekes 

módon az öreg kontinens államai közül a laicizmus élharcosának 

tekintett Franciaországban jár katolikus iskolába a legtöbb – 

mintegy kétmillió – diák. Átlagosan a francia fiatalok hatoda jár 

katolikus iskolába, de egyrészt jelentősek a regionális eltérések 

(Bretagne-ban például negyven százalék), másrészt a franciák 

mintegy kétötöde megfordul iskolai tanulmányai során valamilyen 

katolikus intézményben. Franciaországban a katolikus iskolákat 

magánintézménynek tekintik, amelyek döntő többsége az 

állammal szerződést kötött, és ennek köszönhetően igen jelentős, 

a működést túlnyomórészt fedező központi, illetve regionális, tehát 

állami finanszírozást élvez. Csak a hitoktatással és a 

vallásgyakorlással összefüggő kiadásokat, az iskolai sport- és 

egyéb eszközök beszerzését, valamint a fejlesztési, építési és 

renoválási költségeket kell a szülők által fizetett – nem túl magas 

összegű – tandíjból fedezni. Az állammal kötött szerződés 

következtében a katolikus iskola mindenki előtt nyitva áll, és az 

állami tantervet követi, amelyben nem szerepel a hittan, ezért az 

nem kötelező tantárgy. Az intézmény katolikus jellegét ugyanakkor 

az biztosítja, hogy az intézményvezetőt az egyházi hatóság nevezi 

ki, a továbbképzéseket külön katolikus intézményhálózat szervezi 

és saját pedagógiai programmal rendelkezik, amely például 

lehetővé teszi az – állami iskolákból 2004-ben kitiltott – vallási 

jelképek viselését. (Részben emiatt sok muzulmán család is a 

katolikus iskolát választja.)4
 

A katolikus Franciaország után következzék a református 

hagyományú Skócia, amely oktatási szempontból az 1707-es unió 

után is megtartotta önállóságát Nagy-Britannián belül, bár vannak 
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közös vonások az angol és a skót iskolák között, mint például a 

kötelező iskolai egyenruha. A skót katolikus oktatás jelentőségét 

tükrözi, hogy míg a lakosságnak csak tizenhat százaléka 

katolikus, a diákok húsz százaléka jár katolikus iskolába. A skót 

katolikus oktatás egyedisége, hogy az iskolák fenntartója nem az 

egyház, hanem a városi, illetve községi tanács egy 1918-ban (!) 

megkötött egyezmény óta. A finanszírozás így teljes mértékben 

állami, ahogy a szakfelügyelet és a tanárképzés is. Az Egyház 

ugyanakkor befolyásolni tudja ezeknek az iskoláknak a 

szellemiségét többek között a hitoktatáson és a tanári kinevezések 

jóváhagyásán keresztül. 

Harmadikként nézzük a Magyarországhoz hasonló méretű 

Portugáliát, ahol az 1. táblázat alapján a katolikus oktatás súlya 

Magyarországéval megegyező. A túlnyomórészt katolikus 

országban a felvilágosodás óta tartó meg-megújuló trend a 

katolikus iskolák háttérbe szorítása, amely napjainkban is 

megfigyelhető. Az állam a katolikus oktatást lényegében ott 

támogatja, ahol még nem alakította ki saját intézményrendszerét, 

másutt igyekszik ellehetetleníteni. Ennek következtében a 

városokban levő katolikus iskolák esetében csak a szegényebb 

családok kapnak csekély állami támogatást, így ezek az iskolák 

kénytelenek jelentős tandíjat szedni, amelyet azonban csak a 

gazdasági válság következtében egyre zsugorodó középosztály 

képes megfizetni. Ezzel szemben a vidéki iskolák szinte teljes 

állami finanszírozásban részesülnek, éppen ezért nem szedhetnek 

tandíjat. A katolikus iskolák száma az elmúlt években 

folyamatosan csökkent, amelyhez az állami oktatáspolitika mellett 

hozzájárult az is, hogy az alacsony születési ráta és a fiatalok 

elvándorlása miatt egyre kevesebb a gyerek. 

Egy másik dél-európai államban, az ortodox Görögországban 

néhány francia alapítású szerzetesi iskola alkotja a katolikus 

oktatás intézményrendszerét, túlnyomórészt ortodox tanárokkal, 



diákokkal és magas tandíjjal. 

Végül következzék egy volt kommunista ország, Bosznia-

Hercegovina, ahol a katolikus oktatás állami finanszírozást élvez a 

béreket és a dologi kiadásokat illetően. A délszláv háborúk alatt és 

után kialakuló katolikus iskolahálózat sajátos pedagógiai 

programot dolgozott ki Iskolák Európáért néven, amelynek célja, 

hogy a másik elfogadásával megerősítse a békét a térségben élő 

népek között – a saját identitás erősítését sem elhanyagolva. 

Ezért a katolikus iskolák nemcsak nyitva állnak mindenki előtt, de 

keresztet sem függesztenek ki a tantermekben, és a katolikus 

hitoktatás sem kötelező. E pedagógiai program következtében a 

katolikus iskolák sokkal inkább multikulturálisak, mint az állami 

iskolák. 

Az európai katolikus oktatás kihívásai 

Ahogy a 2. diagram mutatja, az elmúlt négy évtized alatt 

jelentősen, ha nem is gyökeresen változott meg Európa vallási 

képe. Nagy-Britanniát leszámítva mindenhol csökkent a magukat 

katolikusnak vallók aránya. Ezzel párhuzamosan erősödött a 

szekularizáció és a vallás egyre inkább kiszorult a közéletből. 

Jóllehet a szekularizált társadalom képét sokan egyfajta 

fenyegetettségnek élik meg, az elmúlt évtizedek nem erősítették 

meg azt a feltevést, hogy a szekularizáció a vallások eltűnéséhez 

vezet, inkább csak a vallásosság formái alakulnak át. 

A szekularizációra érdemes lenne lehetőségként tekinteni, ahol 

a katolikus iskolának az a rendeltetése, hogy felmutassa az 

emberi életnek a fogyasztói társadalmon túlmutató értelmét. 

Ebben a helyzetben több teret kellene adni az iskolai 

pasztorációnak. Fel kellene tenni a kérdést, vajon ugyanannyi 

energiát szánunk-e a pasztoráció lehetőségeinek 

feltérképezésére, mint például a módszertani újítások követésére. 

Vajon megfelelően kezeli-e katolikus iskola azt a helyzetet, amikor 

diákjai kisebb vagy nagyobb részben már nem elkötelezett, 



vallásgyakorló családokból jönnek, hanem olyan környezetből, 

amely fenntartásokkal viseltetik az Egyházzal szemben? 

Európa vallási és kulturális képének változása abban is feladatot 

jelent a katolikus oktatás számára – jelenleg elsősorban a 

kontinens nyugati országaiban -, hogy teret biztosítson a kultúra- 

és vallásközi párbeszédnek anélkül, hogy beleesne a relativizmus 

csapdájába. Hiszen az igazi párbeszédnek alapfeltétele az erős 

saját identitás. Így a katolikus
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iskolának – különösen ott, ahol a tanulók jelentős része más 

vallású vagy nem vallásos – egyszerre kell biztosítania diákjainak 

a hitbeli megerősítést és a nyitottságot más felekezetek, vallások 

(különösen az iszlám) és filozófiák felé. 
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Napjaink katolikus oktatása számára ugyancsak nagy kihívást 

jelent a gazdasági szemléletnek az oktatásba való behatolása, 

amely szerint az iskola feladata a diákok felkészítése a 

tudásalapú, információs társadalomban való életre, és egyetlen 

célja a gazdasági növekedéshez szükséges munkaerő kiképzése, 

nem pedig az egész személyiség fejlesztése. Sőt, a 

versenyképesség fenntartása a munkaerő folyamatos 

továbbképzését sürgeti. Ebben a szemléletben a vallási 

nevelésnek gyakorlatilag nincs jelentősége, legfeljebb olyan 

ismeretek átadójaként, amelyek szükségesek lehetnek más 

vallásúakkal folytatott üzleti tárgyalásoknál. Az iskolának persze a 

gazdaság érdekeit is kell szolgálni, de a katolikus oktatásnak 

hangsúlyoznia kell azt, hogy az iskola nem gyár, és a diák nem 

termék. Mindezek miatt a katolikus iskolának kiemelkedően fontos 

kötelessége – az evangélium örömhíréről tanúságot téve – 

felmutatni, hogy nem a gazdasági szemlélet a sikeres és boldog 

emberi élet záloga. 

A katolikus oktatás Magyarországon a rendszerváltás után 

Végül nézzük meg egy kicsit alaposabban, mi a helyzet 

hazánkban. Magyarországon a felekezeti és ezen belül a katolikus 

oktatás jelentősége Belgiuméhoz hasonló súlyú volt 1948-ig, 

amikor a kommunista rezsim államosította az egyházi 

intézményeket. Az 1950-es megegyezés következtében nyolc 

szerzetesi gimnázium mégis működhetett a diktatúra idején. Ez a 

szám jelentéktelen, de biztosította a magyar katolikus oktatás 

folytonosságát és ezáltal a saját pedagógiai hagyományok 

átmentését. Az 1990-es évtől kezdődően születtek meg azok a 

törvények, amelyek újra lehetővé tették a Katolikus Egyház 

számára, hogy intézményfenntartó lehessen. A jogi kereteket az 

1990. évi lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény 

biztosította, az 1991-es egyházi kárpótlási törvény pedig lehetővé 

tette, hogy az egyházak visszakapják egykori oktatási célú 



épületeiket. 

 A 3. diagramról jól leolvasható, hogyan élt a Katolikus Egyház a 

lehetőséggel, hogyan növekedett 1990-től évről évre a katolikus 

oktatási intézmények száma. 1999-ig minden év szeptemberében 

sok új intézmény indult, a grafikonon látható emelkedés 

ugrásszerű. 1999-től továbbra is nő az intézmények száma, de 

kevésbé gyors ütemű a fejlődés, sőt az önálló intézmények 

számában enyhe csökkenés tapasztalható, mert az eltelt évek 

alatt kiderült, hogy gazdaságosabban működtethetők a közös 

vezetés alatt álló többcélú intézmények (pl. óvoda és általános 

iskola), így évről évre tanúi lehettünk önálló intézmények 

összevonásának. 2010 és 2014 

6között ismét meredeken nőtt a katolikus iskolák száma, 
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elsősorban azért, mert –financiális és egyéb okok miatt – az 

iskolafenntartó önkormányzatok egyházi kézbe adták iskolájukat, 

hogy ezáltal megmentsék a bezárástól vagy az államosítástól. 

Ehhez persze szükség volt az egyházi fenntartók 

fogadókészségére: számos egyházmegye élt a lehetőséggel, hogy 

iskolát nyithasson az egyházmegye nagyobb településén, illetve 

megmentse kistelepülési iskolák létét. Az erőteljes 

létszámnövekedés ellenére a katolikus oktatás súlya jelenleg öt 

százalék körül mozog, ahogy a lenti, 4. diagram is mutatja. Ez 

európai összehasonlításban viszonylag alacsony, bár az egykori 

kommunista országok közül élenjáró. Az ötszázalékos arány azt is 

jelzi, hogy a magukat katolikusnak vallók többsége nem járhat 

katolikus iskolába. Ennek következtében ugyanakkor a diákok 

jelentős mértékben még mindig vallásukat gyakorló családokból 

kerülnek ki. 

E diagramból az is látszik, hogy a kommunista diktatúra idején a 

gimnáziumok világába kényszerűen bezárt katolikus oktatás 

palettája is színesedett: a rendszerváltás után óvodák, 

szakközépiskolák, szakiskolák, alapfokú művészetoktatási 

intézmények és kollégiumok is nyíltak. Arányait tekintve – a 

kollégiumoktól most eltekintve – továbbra is a gimnáziumi oktatás 

területén a legerősebb a katolikus jelenlét. Ennek egyrészt az a 

magyarázata, hogy a hitvalló keresztény életre való felkészítés 

szempontjából talán a legfontosabb időszak a kamaszkor, 

másrészt történelmi okok is szerepet játszanak, hiszen a 

szerzetesrendek elsősorban az 1948 előtt nagy hírnévre szert 

tevő, elismert gimnáziumaikat indították újra. 

Ahogy fentebb láthattuk, minden országban lényeges kérdés, 

hogyan biztosítható a katolikus iskolák anyagi fenntartása. Erre az 

Egyház önerejéből nem lenne képes, hiszen a korábbi 

vagyonának nagy részét nem kapta vissza. A katolikus iskolák 

fenntartását – a végrehajtási problémák ellenére – megnyugtatóan 



rendezte az 1997-es magyarvatikáni megállapodás nyomán 

megalkotott törvény, amely alapján a katolikus iskolák ugyanolyan 

mértékű állami finanszírozásban részesülnek, mint az állami 

iskolák. Ennek következtében iskoláink tandíjat nem szed(het)nek, 

és ez lehetővé teszi, hogy minden társadalmi réteg gyermekei 

tanulhassanak bennük. 

 

A katolikus iskolafenntartóknak nemcsak a finanszírozás 

problémájával kellett szembenézni, hanem azzal is, hogyan 

biztosítsák a megfelelő szakmai színvonalat intézményeikben. 

Ezért 1997-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

megalapította a Katolikus Pedagógiai Szervezési és 

Továbbképzési Intézetet (KPSZTI) azzal a céllal, hogy a katolikus 

közoktatás számára egységes pedagógiai, szakmai szolgáltatást 

biztosítson. A KPSZTI, amelyet 1999-ben a kormányzat is elismert 

pedagógiai intézetként, a fenntartó egyházmegyékkel és 



szerzetesrendekkel együttműködve segíti a katolikus közoktatási 

intézményeket. 

Évente két alkalommal tájékoztatást ad az intézményvezetők 

részére az oktatás aktuális kérdéseiről. Ugyancsak évente két 

alkalommal továbbképzést szervez a gazdasági igazgatóknak, a 

kollégiumi nevelőknek, a tanítóknak és a szaktanároknak. 

Mintatanterveket és mintaszabályzatokat bocsát az iskolák 

rendelkezésére. Az elmúlt évtized során létrehozta a katolikus 

pedagógiai szakértők hálózatát, akik az új pedagógiai minősítési 

és ellenőrzési rendszerben szaktanácsadóként, tanfelügyelőként 

és minősítőként dolgoznak. A KPSZTI számos területen 

együttműködik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pedagógiai 

Intézetével és a protestáns egyházak pedagógiai intézeteivel, 

számon tartja a katolikus iskolák statisztikai adatait, amelyek az 

iskolák költségvetési támogatása miatt különös jelentőséggel 

bírnak. 

Kihívások és a remény jelei a magyar katolikus oktatásban 

Zárásképpen azokból a magyar interjúkból szemezgetek, 

amelyek a Katolikus Oktatás Világszervezetének a „Gravissimum 

educationis” 50. évfordulója alkalmából, a Nevelésügyi 

Kongregáció 2015. november 18. és 21. között Rómában tartott 

világtalálkozójára készített kötetben jelentek meg. E kiadvány 

különböző országok katolikus oktatásának egyegy szegmensét 

képviselő személyek (pl. püspök, politikus, intézményvezető, 

szülő) véleményét tartalmazza. 

A magyar válaszadók a katolikus oktatásra váró kihívások közül 

kiemelték a „relativitás diktatúráját”, amely olyan iskolát képzel el, 

amely nem nevel erkölcsi értékekre. Súlyos probléma, hogy a 

fiatalok félnek a hosszú távú elköteleződéstől, az erre való nevelés 

a katolikus iskola kiemelt feladata. Altalános európai jelenség, 

hogy a hivatások száma csökken, és emiatt gond a szerzetesi, 

papi jelenlét fenntartása az oktatásban. Kifejezetten magyar, 



legalábbis kelet-európai nehézség a romák integrációja, de szerte 

a világban óriási kihívás a szegényebb és más kultúrájú 

társadalmi rétegek társadalmi beilleszkedése. 

Az interjúk kitértek a magyar katolikus oktatás biztató elemeire is. 

Reménykedésre ad okot, hogy a katolikus oktatás jelen van az 

egész országban, számos kisebb településen is. A katolikus 

intézményekre jellemző a jó szülő-pedagógus és diák-tanár 

kapcsolat, amely a pedagógusok és a szülők nagy részének 

elkötelezettségét dicséri. Mindezek következtében számos, a 

vallás iránt közömbös szülő szívesen adja gyermekét katolikus 

iskolába. A jövőre nézve különösen biztató diákjaink nyitottsága a 

közösségi szolgálatra és tágabban a magyar társadalom 

szolgálatára. 

A nehézségek ellenére bízhatunk abban, hogy a katolikus iskola 

a jövőben is teljesíteni tudja a Gravissimum educationis által fél 

évszázada megfogalmazott küldetését: „miközben a kor 

követelményei iránti kellő nyitottsággal a földi társadalom javának 

hatékony előmozdítására neveli tanulóit, Isten országa 

terjesztésének szolgálatára is előkészíti őket, hogy példás és 

apostoli életükkel az emberi közösség üdvös kovászává 

legyenek.” 
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