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Az egyház
tanítani akar
(Sajtószemle az elfeledett közelmúltból)

"Nagy haladás már az is, hogy ebben az évben megvan rá a lehetőség,

hogy minden iskolában legyen vallásoktatás."
(Varga Koritár János: Mikor lesznek újabb iskoláink? Evangélikus

Élet, 1990. február 11.)
"A lapokban olvasható, milyen módszerekkel próbálják eldönteni a hitokta

tás kérdését. A kultuszminiszter az egyházak megbízottjaival - egy, az egész
társadalmat érintő kérdésben, mindenki feje fölött - magánalkut kötött."

(Szénási Sándor-Mihancsik Zsófia: Katolikusok jobbra, zsidók balra
- Hinni kötelező? 168 óra, 1990. június 19.)

Hitoktatás az iskolában: 1990 februárjában még örvendetes lehető

ség, júniusban már illegális, megengedhetetlen diktátum. Megfor
dult a világ? A rendszerváltozás hajnalának gyümölcsöző együtt
működéséből vallásháború lett az új korszak reggelére? Vallássza
badság helyett keresztény kurzus?

Menjünk visszafelé az időben!

"Ma sokan úgy vélik, hogy az ilyen és ehhez hasonló törekvések
visszalépést jelentenek az állam és az egyház szétválasztottságá
ból" - mondja 1989. szeptember 7-én Fodor Gábor újságíró a Nép
szabadságban, ugyanis az augusztus 20-i Szent Jobb-körmenet élén
haladt Straub F. Brúnó, az Elnöki Tanács és Szűrös Mátyás, az Or
szággyűlés elnöke (Ön szerintkeresztény kurzus következik? - főcím).

Cáfolja Sarkadi Nagy Barna, az Egyházpolitikai Titkárság vezetője,

radikálisan dialóguspárti: "Az iskolai hitoktatás adminisztratív
korlátozása nem azért következett be, mert az állami tisztviselők

ateisták voltak, hanem mert az uralkodó állameszme volt az."
Másfél évvel e merész kijelentés előtt, 1988. március 14-én Grósz

Károly egyházi vezetőkkel találkozott, a március 15-i lapok első

oldalán a miniszterelnök Paskai érsek társaságában látható. Állam
és egyház kész a párbeszédre: "Egy nemzet vállalkozása nem hoz
hat eredményt nemzeti összefogás nélkül" - írja Bánki András a
Magyar Hírlapban (Méltóság), s kokárdát tűz a mellére "azzal a
reménnyel, hogy vitáinknak nem az utca lesz a színtere".

A dialógust nyilatkozatok, a nyilatkozatokat lassan tettek köve
tik: 1988 nyarán Grósz Károly találkozik Amerikában a magyarság
képviselőivel,s itt ígéretet tesz a sárospataki Református Kollégium
vísszaadására. Mond persze mást is: "a cserkészet megszüntetése
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politikai hiba volt", s níncs többé akadálya Nagy Imre újratemeté
sének sem (Népszava, július 26.).

A Népszabadság megfeledkezik erről a pataki diákok szívét
megdobogtató mondatról, ám a Magyar Hírlapban Franka Tibor
utánajár a pártfőtitkár és míníszterelnök bejelentésének (Lesz-e újabb
egyházi középiskola? - július 28., főcím). Sajnos, az elkonfiskált pa
taki kollégium visszaszolgáltatása még nehézségekbe ütközik, de
szeptember 6-án már megírhatja a Hírlap: Újra evangélikus gimnázi
um lesz a Fasorban (főcím). Ez az épület ugyanis még telekkönyv
szerínt is az egyház tulajdona!

1988. december 23-án a Magyar Hírlap karácsonyi ajándéka a
hívő olvasóknak Vödrös Attila cikke: Az egyház tanítani akar (főcím).

Az első szabad március 15-én ünnepi beszélgetés Várszegi Asztrik
esztergomi segédpüspökkel: A legnemesebb eszme a szabadság (szin
tén főcím). Vödrös Attila megállapítja, hogy "az egyházi iskolák
karakteresebb történelmet tanítottak az elmúlt évtizedekben, mint
az államiak".

1989. április 5-én ülésezik az MSZMP KB. Új egyházpolitikát
hirdet meg, s ennek illusztrációját már láthatjuk is a másnapi Ma
gyar Hírlapban: a szegedi alsóvárosi ferences kolostort visszakapja
az egyház, s az elhanyagolt dudvarengeteg helyén egyházi leány
gimnázium épül. "Assisi Szent Ferenc bizonyára meghatódna" 
írja Lengyel András György. (Gótikus mementó - Véget ér a szegedi
kolostor kálváriája).

Május lO-én Glatz Ferenc lesz az új művelődési és közoktatási
míniszter, s Klebelsberg Kunó képét teszi szobája falára. Július 5-én
kijelenti: "Az egyházi íngatlan visszaadása nemzeti érdek" (Ma
gyar Hírlap, főcím). 1989 ünnepélyes tanévnyitója már a Fasori
Evangélikus Gimnáziumban történik, amínek mínd a négy orszá
gos reggeli napilap kellően örül: a Magyar Hírlap és a Népszava a
címlapon, a Magyar Nemzet és a Népszabadság a belső oldalakon.

Ebben az évben megszaporodtak a nyilvános hitélet újraíndulá
sát ünneplő írások: a Magyar Hírlapban: júliustól októberig min
den héten legalább egy hasonló című cikk jelenik meg: Fehér reve
renda, rend és tisztaság - Újraalakul a Premontrei Kanonokrend (au
gusztus 28.), A Kalocsai Nővérek hitea régi (szeptember 18.), Bízzatok,
mert Jézus eljő (október 9.). Mindhárom cikket Vödrös Attila jegyzi,
aki október 20-án ilyen címmel üdvözli a Vallásügyi Tanács meg
alakulását: Az egyházak a nemzet véleményét tükrözik.

A Magyar Hírlap mérlege: 1989-ben 61 örvendező, történelmi
ismereteket is terjesztő írás jelent meg az egyházi tulajdon vissza
adásáról, ami kiegészül 16 tárgyszerű tudósítással. Összesen 6 cikk
szól arról, hogy a kormányzati jó szándék ellenére a tanács tehetet
lensége miatt akadozik a kivitelezés (a Baár-Madas és a pápai re
formátus kollégium vajúdása kapcsán). 1990-ben a Magyar Hírlap
lelkesedése alábbhagy: összesen 6 örvendező, 5 tárgyszerű és 3 bot
rányszagú írást olvashatunk témánkról a lapban. Lett volna pedig
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mit illusztrálni: januárban hosszú előkészítés után valódi fordulat
következik: 24-én 304 igennel, 1 nemmel és 11 tartózkodással az
Országgyűlés elfogadja az 1990. évi lY. törvényt: A lelkiismereti és
vallásszabadságról, valamint az egyházakról.

Az 1990. évi IV. törvény A történész miniszter, Glatz Ferenc szerint: "A diktatúra leépíté-
sének szoros tartozéka volt annak a követelése, hogy a világi (álla
mi) fórumokra a vallásosság alapértékei és tanai bejuthassanak (hit
oktatás; teológia oktatásának szabadsága minden fórumon)." (A mi
egyházaink, História, 1991. 5-6.sz.) A napisajtó szerint törvényhozás
helyett botrányokkal megy a világ elébb, a reggeli lapok címlapján:
a lehallgatási skandalum nyomán lemondott Horváth István bel
ügyminiszter, majd átlagosan két oldalon ismertetik az ország
gyűlés tegnapi ülésszakát. (Emlékeztetőül: 1989. március ID-én a
Magyar Hírlap az alkotmánykoncepció vitájáról még négy és ne
gyedoldalnyi terjedelemben ír!)

A Népszabadság és a Népszava háromnegyed oldalt szentel
Horváth István leköszönésének, a Magyar Hírlap és a Magyar
Nemzet egy oldalt Németh Miklós miniszterelnöki beszédének: A
kormányagazdaságért vál/alja a politikaiöngyilkossággal felérő döntése
ket (Magyar Hírlap, címoldal, főcím) "Németh Miklós a kormányt ért
támadásokról és a szovjet csapatok magyarországi ál/omásoztatásáról
(Magyar Nemzet, címoldal, főcím). A Népszabadság és a Népszava
negyedoldalasra zanzásítja a kormányfői beszédet. Náluk és a Ma
gyar Hírlapban ennyi jut a lY. törvény vitájának is. A júniusban
kitörő fölháborodás ismeretében bátran állíthatjuk, nem ártott vol
na jobban odafigyelni.

A parlamenti hozzászólásokat legrészletesebben a Magyar Nem
zet ismerteti (fél oldalon), a többiekből csak annyit tudunk meg,
hogy "tetszésre talált a javaslat" (Népszabadság), "hozzájárulhat a
békés átmenethez" (Népszava); új délutáni bulvárlapunkból még
ennyit sem: "A hozzászólások lassan csörgedeznek, a folyosókon
egyre több helyen folynak a kupaktanácsok" - írja a Mai Nap
(Parlamenti imamalom). A hang akkor még új, mára már nagyon
ismerős: "Az alapvető gazdasági bajok orvoslására a politikai élet
szereplői közül még senki sem adott megbízható receptet. Az egy
másra acsarkodó pártok a leglényegesebb kérdésekben eleddig
hallgattak." Természetesen a rövid tudósítás az Országház előtt

tüntető öregasszony képével indul. Transzparensén: "Le az árakkal,
éhen halnak a nyugdíjasok!"

Az 1989-es év bő lére eresztett parlamenti tudósításai után a
Népszava bevezeti az információböjtöt: "egyikük azonban kifej
tette", "míg mások azt javasolták" - írja, talán papírtakarékossági
okokból?

Mit tartalmaz a törvény? A Magyar Közlönyön kívül a felekezeti
hetilapokból tudhaljuk meg. "Mindenkit megillető alapvető

szabadságjog" - hirdeti a Reformátusok Lapja február 4-én. Olvas
ható benne Tóth Károly püspök hozzászólása teljes terjedelemben.
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A törvény szövegét a február 25-i szám közli. Az Új Ember február
4-i mellékiete a IV törvény. Az Evangélikus Élet Kulcsár Kálmán
expozéjából közöl részleteket a címlapon (február 18.). Az Új Élet
ben február IS-én olvashatunk kivonatos ismertetőt.

A 17. paragrafus 2. bekezdése így szól: "Az egyházi jogi személy
az állam által fenntartott intézményekben - a tanulók és a szülők

igényei szerint - nem kötelező jelleggel (fakultatív tantárgyként)
vallásoktatást tarthat."

A parlamenti vitához tizenegyen szólnak hozzá, a Magyar Nem
zetből megtudhatjuk, mit mondanak. Igaz, a lap megfeledkezik Be
recz Jánosról, de ezt a hiányosságot a Magyar Hírlapból pótolhat
juk. Szentágothai János az egyházi ingatlanok visszaadásának
szükségességérőlbeszél, erről ír a Mai Nap is (Ezt mondták). Pregun
István, a nyíregyházi görög katolikus Hittudományi Főiskola rek
tora megkérdezi: "A tantestületnek lehetnek-e lelkész tagjai, s mi
lyen óradíj illeti őket?" A végszavazás előtt Glatz Ferenc kéri a
Tisztelt Házat, hogy "a Pregun képviselő által fölvetett kérdésekkel
a Parlament ne foglalkozzék. mert saját hatáskörében rendelkezik
azokról, mint ahogya törvénytől függetlenül már tett is ilyen uta
sításokat".

Ahittanvita Öt hónappal később kitör a hittanvita. Csak éppen kettejükről

nem beszél senki. A múltat sikerült végképp eltörölni. Júniusban
az MDF-es Andrásfalvy Bertalan rendelkez/ne) elődje szellemé
ben... Olvasói levél a Népszabadságból: "A vadonatúj kul
tu szminiszter (...) programjának sarkalatos pontja a hit- és erkölcs
tan kötelezővé tétele az oktatás minden szintjén." (Gálné Kaposy
Mária: Miért általánosít, Miniszter Úr? - június 7.)

Miről szól a hittanvita? Kötelezővé akarták tenni az iskolai hit
oktatást? Nem akarták, s ez már június 12-én kiderült ... Vagy ellen
kezőleg, meg akarták tiltani, hogy a hitoktató átlépje az iskola (de
legalábbis a tanári szoba) küszöbét? Még a választások előtt tör
vényt hoztak ennek elkerülésére, s ezt a szabad demokraták sem
kívánták. .. Vagy csak azért égett lázban a politikai élet és a sajtó,
hogy eldöntse azt a sarkalatos kérdést, hogy bekerülhet-e a gyerek
bizonyítványába a vallásoktatás ténye, s ki fizeti a hitoktatók bérét?
Erről hoztak megállapodást július 14-én ...

1990. június l-jétől szeptember l-jéig összegyűjtöttem vala
mennyi egyházzal kapcsolatos hírt, tudósítást, riportot, vezércikket,
s lám az örvendetes egyházi események leírásai megközelítik a hit
tanvitával kapcsolatos vélemények terjedelmét, a "kötelező hitok
tatás" elleni tiltakozások pedig csak a Népszabadságban és az Esti
Hírlapban kapnak a megszokottnál nagyobb hangsúlyt. Persze a
hittanvita nem maradt csak a napilapok témája, a tiltakozás-vita
megállapodás eseményeiről tíznél több cikket közölnek a követke
ző újságok: Új Ember (51), Népszabadság (42), Magyar Hírlap (30),
Magyar Nemzet (29), Pesti Hírlap (21), Evangélikus Élet (IS), Nép
szava (13), Világ (12), 168 Óra és Kurír (11). A legtöbb iskolai hit-
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oktatás elleni tiltakozás a Népszabadságban jelent meg (18 cikk
2.933 cm), míg a le~agyobb terjedelemben a 168 Óra közölte eze
ket (5 cikk 3.682 cm ).

Az egyházzal kapcsolatos cikkek tartalmának %-os megoszlása a napilapokban
1990.június-augusztus

Magyar Magyar Népsza- Mai Pesti Kurir Nép- Esti Össz %Nemzet Hírlao badsáo Nao Hírlao szava Hirlao
Az összes cikk

16396 15487 10029 9889 9580 5957 3621 2404 73363
terjedelme cm2

1. Hittanvita 42 44 46 10 46 40 67 O 28616 39
2. Örvendetes

30 31 6 64 27 45 17 13 22937 31
esemény
3. Tiltakozás az

10 6 29 0,2 14 8 2 49 8639 12
iskolai hittan ellen
4. Botránv 9 6 g 15 11 7 8 32 7129 10
5. Meoállaoodás 9 13 10 11 2 O 6 6 6042 8
Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A pedagógusnapi fogadáson Andrásfalvy Bertalan ezt mondja:
"A hit- és erkölcstan immár beépül a tanrendbe" (Pedagógusnapi
prcgrambeszéd, Népszabadság, június 4.). A Magyar Nemzet, a Nép
szava és a Magyar Hírlap csak a kitűntettek névsorát közli. Június
5-én a Népszabadság vezércikke szerint a miniszter úr kijelentése
"látszólag igen toleráns", "valójában fölöttébb nyugtalanító", mert
"a neofita buzgalom (...) inkább a túlkapásoknak kedvez" (Balogh
Ernő: Hitek és iskolák). 6-án a Pesti Hírlap szociál-liberális szabad
gondolkodó újságírója is bejelenti, hogy a jövőben sem kívánja hit
tanra járatni gyermekét (Tóth Gy. László: Hit-tan-szabadság). 7-én a
Magyar Hírlapban (medve) rákérdez: Résen vagyunk? (főcím), mert
"egy nyelvbotlásból elvi következtetéseket levonni mégse a fair
play szabályai szerint való". A HVG~ben Tomka Miklós keményeb
ben fogalmaz: "A hitért szenvedett hátrány két generáció tapasz
talata. Ezért cinizmus, ha a - legalább nevében évtizedek óta
változatlan - Népszabadság a hittan iskolai megjelenését fájlalja"
(Hititanroita, június 16.).

9-én a Népszabadság körkérdése: Kötelezővé tehető-e a hittan? A
többi újság ezzel már nem törődik, a hittanvita még egy hétig a
Népszabadság belügyének tűnik. Meghatott vallásos riportok bő

ségében vagyunk, a Pesti Hírlap 2-án egész oldalas képriportot kö
zöl a csíksomlyói búcsúról (A székelység pünkösdi jele). A Mai Nap
4-én számol be ugyanerről, 16-i egyházi vonatkozású híre: Papszen
telés és cserkészfogadalom.

A Magyar Nemzet egyházi tudósításai: Gyermektábor ÚnybarÍ (4-én),
Kaiolikus népfőiskola Kállón (ll-én). 2-án és 8-án Kristóf Attila Kor
zenszky Richárddal. Pannonhalma perjelével beszélget (A rend meg
tart téged), 8-án a főcím nyomatékosítja: Nem akarunk keresztény kur
zust.
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Vihar előtti csend. A Magyar Hírlap 8-ától ismerteti, milyen épü
letekre tartanak igényt az egyházak. IS-én L.Z.Zs. már hozzáfűzi:

"Körültekintve kezelve az ügyet nem lehet baj. Elsietve, eltúlozva
a társadalomban újabb törésvonal keletkezhet."

A Népszavában l2-én meghatott hangú riport: Nógrádi Tóth Er
zsébet: Drogosok a plébánián. Ugyanebben a számban tanácsi bot
rány .a Baár-Madas és az épülő új Móricz Zsigmond Gimnázium
körül: Szabó Z. Levente: Az állam pénze Isten pénze?

Interpelláció Ezen a napon Laborezi Géza evangélikus lelkész, szabad demok-
rata képviselőkérdést intéz a miniszterelnökhöz a hit- és erkölcstan
oktatásáról, melyre az illetékes tárca vezetője válaszol. Andrásfalvy
cáfolja a kötelező vallásoktatásról terjedő híreket, a tanrendbe épí
tést így magyarázza: "A lelkészek ezeket az órákat megtarthatják
az arra alkalmas egyházi épületekben is, de nem kényszeríthetők

arra, hogy esetleg a hideg templomokban vagy zsúfolt lakásban és
nem a tanrendhez kapcsolódva késő délutáni vagy esti órákban
tanítsanak." A választ az Új Ember ismerteti (24-én), a másnapi és
a későbbi napilapokban egyetlen sort sem olvashatunk erről...

Botrány? Eddigre beérik a Meredek utcai vetés is: A Miasszonyunk Kato-
likus Iskolaegyesület - a Baár-Madas példáján fölbuzdulva - az
Arany János Iskola épületében katolikus szellemű iskolát szeretne
indítani. Június 5-én a tanács a kezdeményezést visszautasítja. Az
Esti Hírlap szerint újabb MDF-SZDSZ vitáról van szó (Nagy And
rea: Miasszonyunk kontra Arany, 2-án). A Pesti Hírlap szerint "né
mely tanácstag határozott ellenszenvét is kimutatta a kez
deményezéssel szemben" (Kronstein Gábor: Meredek iskolapélda, 8
án). A Magyar Hírlap tárgyszerű (franka): Ma döntenek: Indul-e ka
tclikus oktatás, 5-én). 9-én a 168 Óra kellemes háborús riporttal őr

vendezteti meg a rádióhallgatót (Szente László: Az Arany János ke
resztje - Miasszonyunk - mi iskolánk, a hetilap l2-i számában). A
Népszabadság tanulsága: "félő, hogy az állami oktatás még a gyö
keres reform kezdete előtt, a mai bizonytalan, átmeneti korszakban
áldozatul eshet részérdekeknek, dilettáns törekvéseknek" (Szász
Anna: Iskolaháború, l6-án). A tanácsi döntésbe belenyugvó Miasz
szonyunk Egyesület nem kapja meg a tisztességes elvonulás lehe
tőségét, a 168 Órában Darvas Iván, SZDSZ képviselőé az utolsó szó
joga. (6 az egyik veszélyeztetett szülő.) Korzenszky Richárd is
megszólal ugyan, de mondanivalója itt nem kap hangsúlyt, csak a
Pesti Hírlapban: .Katolikus iskolában nem hallhatja a diák, hogy
az intézményt türelmetlenség szülte" (Kronstein Gábor: Egyházi is
kolák alapítása, június 18.).

Megállapodás l6-án a Magyar Hírlap közli, hogy Harmati Béla evangélikus
püspök és Andrásfalvy Bertalan megállapodást írt alá a hitoktatás
ról. A Népszabadságban felvilágosult hétvégi melléklet: fejlécén
Condorcet-idézet: a nevelés föladata az, hogy "minden nemzedéket
képessé tegyen arra, hogy kizárólag a saját értelmének engedel
meskedjék". Ha valaki a vasárnapi Gondolat-jelt meghallgatja, ér-
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tesülhet a vallásoktatás veszélyeiről is: "háborús elemeket visz be
az iskolába és a polgári életbe" (Szénási Sándor-Mihancsik Zsófia:
Az iskola keresztje - Katolikusok jobbra, zsidók balra - Hinni kötelezól
Két független, ámde aggódó értelmiségi, Ferge Zsuzsa és Hanák
Péter nyilatkozik a még be nem vezetett abortusztilalomról. s az
ugyancsak meg nem hozott földtörvényről is, akár Solt Ottília a
Beszélőben. Ellenzéki pártpolitikustól nem kell rossz néven venni,
ha mindazért támadja a kormányt, ami éppen eszébe jut (lsten, ha
za, család, június 16.), felvilágosult értelmiségieknek viszont illene a
valós tényekből kiindulni.

Petíció A képviselőnő a keresztény nemzeti kurzus első jeleit két Nóg-
rád megyei plébános iskolaigazgatóhoz írott levelében véli fölfe
dezni. A nevezetes petíció lényege: lY. törvény van, választás volt,
nálunk a kereszténydemokraták győztek, ezért ezentúl nem ám a
nulladik órában vagy késő este fogunk hittant tartani. A levél kelte:
április 23., hosszú utat tett meg a világhírig.

A Magyar Nemzet Iő-án másképp értelmezi az esetet. Kertész
Péter: Két, a megszokottnál bátrabb plébános, avaglj diktátum hitok
tatásiigyben című riportjában mindenki szót kap. Fekete Péter ma
gyarnándori plébános megvédi forradalmi hevületét. hiszen "ha el
kezdünk bájologni. ma nem itt tartanánk". Az iskolaigazgató nem
értesült a lY. törvényről, mert a tanáriba nem jár az Új Ember,
egyébként meg annyiszor találkozik a pappal itt az iskolában,
ahányszor akar, nem érti, minek levelez az vele ország-világ-kép
viselő-megye színe előtt. Kovács Gábor országgyűlési képviselő

szerint "egy ilyen levél miatt nem kellett volna olyan hangulatot
kelteni, hogy Nógrád megyében keresztény diktatúra van kialaku
lóban". Egy hét és nemcsak a megye, az ország kerül rossz hírbe...
Közben arról is megfeledkezik mindenki, hogy a két "erőszakos

pap" nem berontott az iskolába, ott, a kapun belül tanított már jó
ideje, csak épp nem a neki megfelelő időpontban. (A levélből ez is
kiolvasható.)

IS-án a Mai Nap odautalja a hittanvita eseményeit, ahová valók:
a rémhírek birodalmába (Hamis hírek a Ilittanról). 25-én a Népszavá
ban Török Katalin állapítja meg: "Bármilyen rendszer van, a tan
évzáró környékén kitör az oktatásügy házatáján a botrány" (Most
éppena hittan - Zürzaoar a gyerekfejekben és az iskolákban). Július 4-én
a lapban Surján László nyilatkozik véradás után: A kötelező hitokta
tás felvetése taktikai manőver (főcím).

Elhallgatások Hol húzódnak a frontvonalak? Ki áll szemben kivel? A fel-
világosult szabadgondolkodók a konzervatív hívőkkel? Az SWSZ
az MDF-fel? A szabadegyházak a történelmiekkel? A kormánya
néppel? A katolikusok a más vallásúakkal? A hittanvita története
az elhallgatások története is. Miről írnak a lapok és miről nem? Ki
nyilatkozik és ki nem?

IS-án a Parlamentben az ebédszünet után föJszóJal Horn Gyula,
s miután kifejti a szocialisták álláspontját a köztársasági elnök vá-
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lasztásáról, kereszténykurzusozik egy kicsit, mert "a kötelező hit
oktatás esetleges elrendelése az állam és az egyház elválasztásáról
szóló alkotmányos tételekbe ütközik és sértené a Polgári és Politikai
Jogok Nemzetközi Egységokmányainak előírásait is" (Népszava,
június 19.). Lukáts Miklós, az illetékes tárca államtitkára rövid re
agálása a Magyar Nemzet és a Népszabadság szerint cáfolja a volt
külügyminiszter kijelentését, a Népszava szerint nem - a többi lap
nem ír erről az epizódról. Vajon a képviselő úr hol volt a lY. tör
vény végszavazásakor? Voksolt-e, és ha igen, hogyan? Az újságí
róknak eszük ágában sincs megkérdezni, mint ahogy nem kíván
csiak Németh Miklós, Kulcsár Kálmán, Glatz Ferenc véleményére
sem. (Glatz majd a História 1991. 5-6. összevont számában elmondja.)

A december 19-i Kurírban Stoffán György így faggatja minden
idők legnagyobb magyar külügyminiszterét: "Sokan tollhegyre tűz

ték Önt a vallásoktatás elleni parlamenti interpellációja miatt." A
csalhatatlan politikus újra igazat ad saját magának, s közben "vég
telenül elkeseredik" azon, hogy "ezrek nem tudják megvenni gyer
mekeiknek a legalapvetőbb élelmiszereket." (Hogtjan folytatná Horn
úr?) A Kurír túloz: ha a legmélyebb sajnálatára Hom Gyulával
egyetértő szabad demokrata Bauer Tamást (Mi a baj a fakultatív hit
oktatással? Magyar Nemzet, július 7.) nem számítjuk, a "tollhegyre
tűzés" a napilapokban elmaradt. .

Állásfoglalások Június 18 után indul meg az Országos Sajtószolgálathoz küldött
állásfoglalások áradata, bőségesenmeríthettek belöle a lapok, s ter
mészetesen szelektálhattak is. Legtöbbször a Raoul Wallenberg Tár
saság szerepel (8), majd a Pedagógusok Demokratikus Szakszer
vezete (7), a FIDESZ Középiskolás Szervezete és Oktatási Fóruma
(5), Tölgyessy Péter levele az SZDSZ nevében (3). 27 egyház nyílt
Levele dr. Andrásfalvy Bertalanhoz címlapon szerepel a Magyar
Hírlapban (29-én), s közli a Magyar Nemzet is. Az MDF Közok
tatásügyi Fórumának állásfoglalása megjelenik az Új Emberben, a
Népszabadságban és a Magyar Nemzetben, a Szolnoki Politikai
Konzultatív Tanácsé a Magyar Nemzetben. A DEMISZ tiltakozása
csak a Világ című hetilapig s a más állásfoglalást nem is közlő Mai
Napig jut el, a szocialisták már megint nem számítanak...

Pártvita vagy hitvita? A megszólalók párttagsága: SZDSZ: 33,
KDNP: 20, MDF: 18, FIDESZ: 7, FKGP: 3, MSZP: 1. Hivatalból nyi
latkozik Andrásfalvy Bertalan MDF-es miniszter négyszer és Lu
káts Miklós, a tárca KDNP-s államtitkára nyolcszor. Ha őket nem
számítjuk, 41:29 a végeredmény az ellenzék javára. Szocialista kép
viselőt csak az Új Ember keres meg, Jakab Róbertné is .Jehetőleg

az iskola épületén kívül" képzeli el a vallásoktatást. A többi lapban
a klérus elleni harc lánglelkű vezéreként nem az akkor bukottnak
vélt MSZP-t, hanem a jövő embereit, a szabad demokratákat szere
peltetik.

Felekezet szerint: a Katolikus Püspöki Kar 26-szor, evangélikus
lelkész: 16-szor, legtöbbször Laborezi Géza szabad demokrata kép-
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viselő (4-szer) szerepel. Az MDF-es Roszik Gábor csak az Evan
gélikus Életben, Deme Zoltán (az Evangélikusok Közössége az
Evangéliumért képviseletében) a Kurírban és a Pesti Hírlapban fejt
heti ki véleményét. Harmati Béla püspököt, a júniusi egyezmény
aláíróját csak a Kurímak jut eszébe megkérdezni. A július 6-án
megjelent cikk címe: Cáfol a puspok.: (rémhíreket, nem az egyez
ményt, bár ez Bányai György írásának sem címéből. sem bevezető

jéből nem derül ki). Az izraelita hitfelekezetet a szabad demokrata
Raj Tamás (4-szer), a 27 szabadegyházat pedig egy személyben
párttársa. Iványi Gábor (2-szer) képviseli. Református tiszteletes
urak - Kádár Péter kivételével- az MDF padsoraiban ülnek, őket
nem kérdezi senki. Volt pedig református állásfoglalás is, de "A
Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület Intézőbizottságának

állásfoglalása A Hívő emberek jogegyenlőségéért"nem jut el a na
pilapokba (közli július IS-én a Reformátusok Lapja és az Evangéli
kus Élet). Egyedül Németh Géza cikke jelenik meg a Pesti Hírlap
ban (Döntsenek a szli/ó'k' július 2.).

A júliusi újságokból úgy tűnik, rnintha szabad demokraták kont
ra katolikus klérus küzdelern folyna. Július 2-án a Mai Nap és a
Népszava kivételével minden újságban benne van, hogy az SZDSZ
az Alkotmánybírósághoz fordul, illetőleg módosítani kívánja a IV
törvény 17. § 2. bekezdését. Egyúttal határozatban sürgetik a kor
mányzatot: biztosítsa az egyházak működéséhez szükséges ingat
lanigények kielégítését. A három hete hallgató egyház most lép elő

ször színre: Paskai László bíboros, esztergomi érsek levelet ír Sza
bad Györgynek, az Országgyűlés elnökének: "A módosító javasla
tok az egyházak megkérdezése nélkül jöttek létre." Ez a levél már
nem olyan népszerű, csak a Magyar Nemzet, a Magyar Hírlap és
a Pesti Hírlap közli.

Kisbali Lászlónak rosszul esik a támadás, s a Beszélőben meg
kérdezi: "Miért pont a szabad demokraták javaslata váltotta ki
megkülönböztetett érdeklődését?(...) Hom Gyulának (...) bizonyára
jelentős érdemei lehetnek az egyházak jogainak helyreállításában,
ha Ön hallgatással siklott el (...) parlamenti felszólalása mellett?"
(Néhány kérdés Dr. Paskai Lászlúhoz. július 14.) A bíboros úr is csak
az újságokat olvasta ... Bármily sajnálatos, a szabad demokraták ön
ként és dalolva lettek a klerus elleni harc zászlóvivői. Tudhatták
volna, az elhallgatások és félreértelmezések országában senkinek
nem tűnik föl: ők is megengedik az iskolai hittanórákat (jobb híján),
csak éppen a bizonyítványban ne legyen erről bejegyzés, mert az
már "alapvető emberi jogokat sért". Tizenhét rábaközi plébános
kőzös nyílt levele azokról, akik "köpönyeget cserélve, más pártok
színeiben hangoskodva szeretnék befejezni a kommunizmus célját"
(Vonuljunk ki az iskolából? augusztus 12.). Megjelent az Új Ember
ben, más újságban nem. Mit szólt volna ehhez a Beszélő?

Kompromisszum Végül nem szűletett törvénymódosítás, s ezúttal még az Alkot-
mánybírósághoz sem fordult senki. Újabb megállapodás és komp-
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romisszum történt (lényegét már megint csak az egyházi hetilapok
ból tudhatjuk meg). Andrásfalvy hallgat, nehogy félreértsék. Az
egyezményelmagyarázása Lukáts Miklósra hárul, aki tiszteletre
méltó elszántsággal sajtótájékoztatót tart. Erről a Kurír, a Pesti Hír
lap és az Esti Hírlap kivételével július 14-én röviden beszámolnak
a lapok. Az államtitkár már korábban nyilatkozott a Mai Napnak,
s ő az egyetlen, aki szakszerűen megmagyarázza: "Azt mindenki
elismeri, hogy törvényesen jártunk el." (Ábrahám Ildikó: Elképzel
hetetlen a diszkrimináció, július 2.)

.Az Esti Hírlap nem megy el a sajtótájékoztatóra, az államtitkár
előszobájáigviszont elkíséri az újabb lakossági petíciót átadó Réz
műves Juditot. Szociológiai mintavétel alapján már kb. 3 600-an til
takoznak az abortusztilalom és a hittan ellen! (Dunay Csilla: Ne
legyen kényszer a lehetőségból- Lakossági vélemény az iskolai hitoktatás
ügyében, július 18.) A 14-i Népszabadság címlapja: Vége a hiitanoiiá
nak, ám 16-án örömmel tudósít a Raoul Wallenberg Egyesület vitá
járól, s még egyszer - igaz, utoljára - leírja: egyes szerzetesek
"valósággal becsörtettek az iskolákba" (A vita folytatódik).

A megállapodásnak nem szenteltek elég figyelmet, s így a vitára
bármikor vissza lehet témi. A hátrányos helyzetű havilapban, a
Kritikában például szeptemberben. Ilyen hosszú a nyomdai átfutási
idő? A tolerancia iskolája, az iskola toleranciája, fejléc alatt balról
Krausz Tamás, másfelől Könczöl Csaba méltatlankodik a hivatalos
rangra emelt világnézet ellen. (Krausz Tamás: Mint a Bourbonok,
Könczöl Csaba: Hittan és "vallástan".)

Voltak-e józan hangok, megbékélést kereső írások a sajtóban?
Kristóf Attila szelíden ironikus példázata a Magyar Nemzetben: "A
hitetlen nép okos és elvhű szemét az aranyborjúra emelte", míg
mások "úgy érezték, itt az ideje kitekerni az aranyborjú nyakát."
(Hit és oktatás, június 20.) Szeptember l-jén eltűnődik: "vala
mennyien Isten kezében vagyunk, együtt etikánkkal, szellemisé
günkkel, hitünkkel" (Jézus és az írástudók).

- bányai - a liberális Világban: a polémiáknak "a keresztény kur
zussal való riogatás a fő céljuk, hogy felidézzék ismét a népies-urbá
nus vitát valamennyi mocskával, hogy a katolikus hit vállalását akar
ják elrettentő és veszélyes színben feltüntetni". (Ki a labanc? július 12.)

Zsolnay Béla plébános a Magyar Hírlapban: "Minden nyilat
kozónak igaza van. Az iskolákban (...) meg kell teremteni azt a
légkört, ahol mindent meg lehet békésen beszélni és elintézni. (...)
Olyan szépen meg lehetne beszélni, hiszen a hit (...) Isten ajándéka.
Ugyanaz az ember is lehet egyszer hívő, másszor nem hívő." (HíVÓK
és nem híVÓK méltósága, júli us 23.)

Drága Plébános Úr! Hogy érzi magát mostanában?
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