
rendezett előadásra háromszor, négyszer
is -, Marosvásárhelyre, Újvidékre, Szabad
kára, Gyulára stb. Vándorolni, sokszor pá
lyaudvarokon hálva, barátoknál meghúzód
va, mert nemcsak a romániai magyar iro
dalom jelesei, Nagy István, Sütő -András,
Székely János, Páskándi Géza drámáit
emelte színházi ünneppé, hanem Vörös
martyét, Madáchét, Csehovét és Gorkijét
is.

Tucatnál több tanulmányban és kritíká
ban igyekeztem megfejteni színházának tit
kát. Embersége volt a vonzerő, Önmagával
szembeni könyörtelen igényessége, melyet
át tudott plántálni az előadás minden
résztvevőjébe? Jöhetett hozzánk világhírű

IVisszhang

Reflexiók

az iskolatörténetírásról

Szokatlanul sok és sokféle véleményt kaptam
- különféle oldalakról - az Apáca-iskola
együttesek hazánkban 1848-1948 kÖ:lött círmí, a
Vigilia 1985. évi 5. és 6. számában meg
jelent tanulmányomról.

Vannak, akik - az általam irtakkal ellentétben
- életidegennek, a valóságtól elzártnak, saját
korában is már elavultnak tartják az apácaisko
lákban annak idején alkalmazott pedagógiát; má
sok túlságosan egyoldalúnak látják - mai szem
mel nézve - az egykor ott kapott nevelést; van
nak, akik azt mondják, hogy nem a valóságos
életre készítették fel őket az apáca-nevelők.

S bőven hangzott vélemény ellenkező előjellel,

egykori tanártól, egykori diáktól egyaránt: csodá
latos élet folyt valamikor a zárdaiskolákban.

Mi hát az igazság?
Az kétségtelen, hogy az iskolatörténetet iro

szerzőnek figyelmen kívül kell hagyni a tárgyá
val kapcsolatos egyéni emlékeit éppen úgy, mint
mások élménybeszámolóit. Az apácaiskolákban
folyó nevelés sem azért volt jó nevelés, mert ott
sokan _. mint diákok és mint tanárok - jól érez
ték magukat (hiszen bizonyára sokan voltak
olyanok is, akik nem kellemes emlékeket óriz-

társulat és világhírű rendező, míndíg, min
denkivel szemben őt választottam. Köszö
net azokért a felejthetetlen utakért!

Kedves Gyuri! Most, hogy csupasz desz
kakoporsódban egy másik világba költöz
tél, nem Téged siratlak - remek társaságba
kerültél, ahol kitűnőbbnél kitűnőbb szí
nészek várják az égi színpadon "tanács
talankodó" intézkedéseidet -, hanem ma
gunkat siratom. Árvaságunkat és azok
árvaságát, akiknek Nélküled is őrizniük

kell az Igét, hogy még sokáig, minden baj
és gáncsoskodás ellenére, érdemes legyen
megtenni azt az utat.

Isten Veled!
Szako/czay Lajos

nek magukban azokról az évekről), hanem azért,
mert a rávonatkozó írott források nevelés
tudományi-neveléstörténeti elemzése alapján az
itt folyó nevelésben, az itt alkalmazott pedagó
gíában megtalálhatók azok a kritéríumok, ame
lyekkel a "jó" nevelés, a "korszeru" pedagógia
rendelkezik.

Az írott források az apácaiskolák esetében is
bőven rendelkezésünkre állnak: elsősorban a
nyomtatott értesítők, évkönyvek, másrészt a ko
rabeli szakfolyóiratoknak a róluk szóló közlesei.
Gazdag levéltári anyag található a levéltárban:
apáca-iskolai tantestületi értekezletek, tovább
képzések, felügyeleti látogatások jegyzőkönyvei s
más egyéb dokumentumok. Ezek tanulmányozá
sa világos képet adhat egy-egy iskola oktatá
nevelő munkájának történeti értékeléséhez.

De ez csupán a munka első fele: a tanulmá
nyozott iskola szakszerúen kialakított történeti
képét el kell helyeznünk a korszak hazai iskolái
nak közegében, a teljes hazai intézményrendszer
egészében, hogy láthassuk, milyen helyet foglalt
el abban. Jelentősége, szerepe, súlya csakis ily
módon ábrázolható; légüres térben, kitekintés,
illetőleg beleágyazás nélkül aligha.

Nagyon érthető egykori kedvelt sajátos isko
lanknak - jó értelemben vett - elfogult megitélé
se, s szerenesés dolog, hogy napjainkban széles
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körben találkozunk vele. Manapság ugyanis elég
gyakori a visszaemlékezés az egykori iskolára
(pontosabban: már nem érdemes elhallgatni) kü
lönféle írásokban, televízióban, rádióban, de az
is igaz, hogy ezek alapján aligha lehetne tudo
mányos igényű iskolatörténetet írni. A vissza
emlékezők lelkesültsége, az Alma Mater iránti 

.emberileg igen rokonszenves - érzelmi kötödé
sük, saját ifjúkorukat természetes módon meg
szépítő emlékezetük gyakran eredményez igen
felemelő, ünnepi képet - de valljuk meg: ideali-
zált képet - az egykori iskoláról. .

Tehát elengedhetetlen az írásos iskolatörténe
ti források felkutatása, majd szakszerű, hozzá
értő értelmezése és értékelése, széles körű

összehasonlító elemzése.

194&-ban az apácaiskolákat - a többi felekeze
ti iskolával együtt - államosították. 1948 óta a
hazai apáca-nevelők mintegy másfél évszázadon
át tartó, a magyar művelődésügy számára igen
jelentős tevékenységéről hazánkban egyetlen
méltató-elismerő szó sem hangzott el. Hogy a
marxista neveléstörténeti .művek szerzőinek fi
gyeimét eddig elkerülték ezek az iskolák, ezek a
pedagógusok, az teljesen érthető. De az egyhá
ziak hogyan felejtkezhettek meg róluk? Semmi
féle tilalom nem kötötte őket. Az elmúlt négy év
tized alatt, jóllehet volt rá lehetőség, miért nem
jelentek meg cikkek, tanulmányok az apácaisko
lákról az egyházi lapokban, egyházi rendű szak
emberek tollából?

Ezt a hallgatást akarta megtörni szerény
összeállításom, amely egy nagyobb magyar neve
léstörténeti kutatás eredményeinek része. Ez
volt a funkciója: a figye/emfe/hívás, ezt tekintet
tem e közlernény vállalt feladatának. Teljességre
nem törekedhettem. a szűk terjedelmi kötöttsé
gek miatt ez egyébként is illuzorikus lett volna.
Több levélíró hiányolta egyik-másik - számára
nyilván nagyon kedves - egykori apácaintéz
mény említését, neheztelve annak kihagyása
miatt. Volt, aki egy-egy apácarend összes iskolá
ját felsoroló levelet küldött; mások az egyes
apácarendek.specialis sajátosságainak alaposabb
ismertetését kívánták volna.

Nem, erre egy rövid figyelemfelhívó tanul
mányban aligha lehet vállalkozni. Csakis annak
bemutatására tettem kísérletet, hogy a korabeli
közoktatási intézményrendszer ismeretében me
lyek voltak - a neveléstörténeti szakember sze
rint - a legjelentősebb apáca-intézményegyüt
tesek, ezeken belül pedig melyek voltak az apá
cák által vezetett legkiemelkedőbbgimnáziumok,
illetőleg tanítónó- és óvónőképző intézetek
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Magyaroszágon, ismétlem: a teljes hazai - fele
kezeti és világi, katolikus és nem katolikus -
iskolahálózat egészét tekintve. Első nekifutásra
ezek - legfőbb évszámaik, fejlődési csomópont
jaik, profilváltásaik - fontosak az iskolatörténet
számára, nem pedig más, neveléstörténeti szem
pontból mellékes adatok.: Az egyes rendek, apá
caközösségek, szerzetesházak hazai története
egyháztörténész-feldolgozóra vár, nem a nevelés
történészre.

Reménykedem azonban benne: talán azt is
eredményezui fogja szemléző jellegű tanulmá
nyom, hogy jelentkeznek majd szerzök, akik a
Vigiliában közölhető terjedelmű tanulmányban
feldolgozzák akár egy-egy - általam említett vagy
nem említett - apácaintézmény, akár egy-egy
apácarend hazai történetét.

Nem tagadom: örülök· az egykori magyar
országi apácaiskolákra vonatkozó, sokfelől ka
pott - higgadt és indulatos - véleményeknek.
akármilyen oldalról érkeztek is hozzám, bár
milyen értékítéletet fogalmaztak meg. Ez nyilván
azt a tényt is jelzi: van igény arra, hogy a hazai
apácaiskolák átfogó-monografikus története tu
dományos igényű, szakszerű feldolgozásra kerül
jön, s közreadva olvasható legyen. A közvéle
ményben is lenne iránta érdeklődés, de a neve
léstörténeti, művelődéstörténeti szakemberek
részéről is, akárhogyan vélekednek is az apáca-
iskolák pedagógiájáról. •

Igen imponáló - ötlik eszembe ezzel kapcsolat
ban -, hogy a közelmúltban a legjelentősebb pro
testáns kollégiumok történetét tekintélyes törté
nészek irták meg, s jelentették meg terjedelmes
kötetekben.

De kik fogják megirni - a szükséges kellő tu
dományos felkészültség birtokában, ugyanakkor
objektív tárgyilagossággal - a magyarországi apá
caiskolák - s a többi egykori hazai katolikus is
kola - történetét? És mikor? S ha lesznek, akik
megírják, melyik kiadó fogja megjelentetni mú
vüket?

Idézet az egyik levélből:

"Hát mégsem felejtettek el bennünket egé
szen? Emlékeznek és emlékeztetnek elődeink ér
demeire? ... Nem tudom magunkat a földbe rej
tett, ott elhaló és bő termést hozó búzaszemhez
hasonlítani, inkább amolyan szétroncsolt búza
szemeknek tekintem rendjeink sorsát .. ."

Mészáros István


