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PTIMISTA LEGYEN, AKI MA LAPOT indít. Mi nem ma gondoltuk ki az EDUCA 710-t; idő kellett azonban hozzá, hogy

rátaláljunk mondanivalónkra, és megkeressük hozzá közönségünket. Az EDUCA 710-t azzal bocsátjuk útjára, hogy újat és
mást mondjon azoknak, akik szellemi műhelyünkkel eddig csak
távolról, alkalmanként érintkeztek.
Kinek szánjuk az EDUCA 710-t? Legyen-e egy a szaporodó társadalomtudományi fórumok között? Legyeri-e színes és olvasmányos
újság? Célozzuk-e meg vele az újonnan született politikai és önkormányzati fórumokat? Sorakozzék-e a tanári könyvtárak polcán? Szóljon-e inkább magához az ifjúsághoz? A statisztika szerint
a diplomások mintegy harmadának van tanári oklevele Magyarországon; relatív többsége a magyar ért elmis égn ek. Hozzájuk fordulunk elsősorban: azokhoz, akik iskolában és óvodában, gimnáziumban és szakképző intézményekben, főiskolán vagy egyetemen,
önkormányzati vagy magánoktatásban, könyvtárban, művelődési
otthonokban, hivatalokban vagy kutatóhelyeken tevékenykednek.
S rajtuk keresztül mindenkihez, akit oktatás és képzés, kultúra és
tudomány érdekel.
A tanári hivatás válságban van; krízise megrontja az egész társadalom közérzetét. Ezt a válságot nem érthetjük meg, még kevésbé
orvosolhatjuk hagyományos pedagógiai jelszavakkal. Új összefüggésekben kell látnunk tanárt, diákot, nevelést és oktatást. Sajnos, a
Rákosi-korszak és a Kádár-rendszer a pedagógusokat visszaszorította oda, ahonnét 1945-ben épp csak kiszabadultak: az osztálytermekbe. Sokan góndolják ma is úgy, hogy aki pedagógus, az·maradjon a pedagógiánál. Az EDUCA 710 szeretné olvasóit kiszabadítani a rákényszerített, sőt, néha önként vállalt szellemi gettóból.
Nem titkoljuk: politizálunk. A politikát azonban másként értjük,
mint tegnapi ideológusok vagy mai pártpolitikusok. Számunkra a

politika egyszeruen közös ügyeink rendezése. A közügyek intézésében pedig runcs helye semmiféle kizárólagosságnak: minden ·ötlet, nézet és elképzelés megfontolást érdemel. Igyekszünk, hogy az
EDUCA TIO ne váljék egyetlen nézet, álláspont, meggyőződés vagy
ideológia szócsövévé sem. Szabad fórumot szeretnénk teremteni
közös ügyeink elfogulatlan vitájára.
Azt sem titkoljuk, hogy minőségre törekszünk. Nem engedhetjük
meg - bármilyen jelszóra hivatkozva sem -, hogy a közéletben
eluralkodó kulturálatlanság eldurvítsa vitáinkat. Ragaszkodunk a
tudományos etikához, amely szerint tényekhez a fölfedezés módszereit,álIításokhoz pedig· szakszeru argumentációt illik fűzni.
Versenyzünk laptársainkkal. Azokkal, akik még nem újultak meg,
és azokkal is, akik már kitették nevük elé az "új" jelzőt. Úgy versenyzünk azonban, hogy munkamegosztást keresünk velük. Az
EDUCA TIO a társadalom, a politika és a kultúra problémáit az oktatással összefüggésbén figyeli. Szeretnénk egy-egy időszeru műve
lődéspolitikai témára fölhívni a figyelmet. Minél több tényt nyújtani, hogy elfogultságainkat leküzdjük velük; és minél különbözőbb véleményeket közölni, hogy- ki-ki megválaszthassa, hová áll.
Beköszöntő s~ámunk az egyházakkal és iskolákkal foglalkozik. Az
EDUCA TIO tanulmányaiból kitűnik, hogy ez a viszony kritikus
szakaszba lépett. Nem legyinthetünk azzal, hogy másutt már túl
vannak rajta (külföldi kollégáink szerint ez különben sem igaz).
Van, aki úgy gondolja, hogy mohó egyházi férfiak vetik magukat
védtelen iskolákra; mások szerint velejéig megrontott pedagógusok
tartják ideológiai fogságban gyermekeinket. Az EDUCA TIO szerint
"1 van szo. N emcs ak az IS
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masro
. azak válságáról is; s mindez része annak a fájdalmas átmenetnek,
amely a diktatúráb61 reményeink szerint a demokráciába vezet.
Körkérdésünk tanulsága, hogy a vélt ellentmondások mögött fölfedezetlen egyetértés húzódik. Érdemes tehát fontolóra venni valamennyi nézetet. Akkor is, ha egyetértünk velük, akkor is, ha elhatároljuk magunkat tőlük. ?ur~pa.iság nincs klasszikus hagyományok nélkül, amint, hogy nincs zsidó-keresztény kultúra nélkül
sem. Mai vitáinkban sokszor megfeledkezünk róla, hogy a szocializmus céljai évezredek óta együtt élnek a vallásokkal, és· hogy a
tudást mindig szkepszis, az ateizmust mindig hit kíséri. Így lettünk európaiak, így vagyunk emberek.
.
Az EDUCATIQ szerkesztői köszöntik az olvasót! I
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ISKOLA ÉS EGYHÁZ

EGYHÁZ ÉS DEMOKRÁCIA
GY 1990-ES STATISZTIKA SZERINT a lakosság 49 százaléka r6mai, 5 szá-

zaléka görög katolikus. A további felekezetek Így oszlanak me~: refor:
mátus 19, evangélikus 5, izraelita 1, egyéb 21 százalék. Nem mIndenkI
tudja, hogy az "egyéb" 33 bejegyzett vallásfelekezetet takar Magyaror, . egyh'zak
. es
' k e,,~s..
' bé I.~~e rt
a t~'1'ISJ?e~
szágon, történeti és majdnem törten~~1
neoprotestáns egyházakon keresztül Ujabb szervezes~eklg es a legkül.on~ozobb
vallási gyülekezetekig. Természetesen a nem kere.szteny feleke;etek }s.. I~.e tartoznak. 1992-ben Magyarországon összesen 38 bejegyzett egyh az működott. A
katolikus többség még mindig nyilvánval 6, de már nem túlnyom6.
Mielőtt azonban ezekből az adatokb61 bármilyen következtetést vonnánk
le, tegyük melléje újabb közvélemény~uta~ások id~ vág6 ~re~~é~yeit. Ezek ~ze~
rint a kérdezettek mintegy 50-60 szazaleka vallja ~agat ,tobbe vagy ~e~esbe
vallásosnak' körülbelül 15-20 százalék pedig gyakorlo egyhaztagnak. NYIlvanva16, hogy a 'felekezeti megoszlás és a vallásos magatartás statisztikája nem egyezik egymással. Honnan az eltérés? Ezzel a kérdéssel máris benne vagyunk napjaink vitái nak közepében. A válasz az egyházak alapvetáen megváltozott társadalmi helyzetében rejlik.
Ezt a helyzetet röviden úgy jellemezhetnénk, hogy az egyháza~ megs:a~adultak az államosítás nyűgétől, amelyet a Rákosi-kor, később pedig a Kadarrendszer rakott rájuk. A társadalom azonban, amelybe - jelképesen sz61va visszatértek gyökeresen más mint amelybéSI az 1940-es és 19S0-es évek fordul6ján kirekes~ették éSket. Ke:esen vallják be az alapvető társadalmi változást, és
még ha bevall ják, akkor sincsenek igazán fölkészülve az alkalmazkodásra. Az
egymással feleseléS statisztikák csupán halvány visszfényei ennek.
a tanulmányban ezt a megváltozott társadalmi helyzetet vázolom
De nem csupán az egyházak helyzet ét, ami kül~nben is j;lentős t?értékben
Hanem az egyházakkal kapcsolatban megvaltozott tarsadalml magatarlegalább annyira közügy, mint egyházi belügy. E probléma melle~t
:_':i'l"r",1r sem mehetnek el közönyösen, akik sem nem egyháztagok, sem nem valla:>:::."'.~\J"'<l'(l.. Sokkal többről van ugyanis sz6, mint néhány fanatikus nyugtalankodásáegy-két szánand6 szüléS vagy pedag6gus múltba fordulásár6l. S nem is
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