
LUKÁCS LÁSZLÓ Ki nevel és mire?
Az egyházi iskolák államosításától azok újraengedélyezéséig a
megmaradt nyolc katolikus iskola egyikében tanultam, majd taní
tottam: átéltem ezeknek az iskoláknak szorongattatásait, de ezen
kívül az egész magyar oktatásügy megnyomorítását is.

Valóságos mítosz fonódott a maroknyi katolikus iskola köré: a
szabadság és emberség, a tudomány és tisztesség, a magyarság és
kereszténység végvárai és szimbólumai voltak négy évtizeden át.
A fennmaradásért folytatott küzdelem mellett eltörpült számos, ön
magában szintén fontos, de inkább egyházi belügynek számító kér
dés: Mi a rendeltetése ezeknek az iskoláknak: a papi utánpótlás
biztosítása vagy a keresztény értelmiség nevelése? A kultúrára, em
berségre nevelés vagy a hitre térítés? A tudás és az emberség vagy
pedig az egyházhoz kapcsolódás, netán a protekció legyen felvételkor
a vezérlő szempont? Elitiskolák legyenek-e vagy pedig népiskolák?

Ma már elmondhatjuk. a nyolc iskola jól vizsgázott, minden hi
bája ellenére is. Elvállalták a feszültségeket, és szintézist teremtet
tek belőlük. Adták a papi utánpótlásnak felét, s fö1neveltek egy
olyan keresztény értelmiségi réteget is, amely ma megjelenhetett a
közéletben. Egyként neveltek tudásra és emberségre, hitre és egy
házhűségre. Közvetítették a kultúrát a teljesség, a katolicitás jegyé
ben, s nem érték be az Evangélium hirdetésével, hanem próbálták
belégyökereztetni tanítványaik életébe.

Az egyház immár szabadon nyithat iskolákat. Várakozás, jó
szándék és áldozatkészség, de gáncsoskodás és ellenségeskedés is
kíséri megjelenésüket. Hiba volna azonban, ha a létesítésükért foly
tatott küzdelem mellett megválaszolatlanok maradnának azok a kér
dések, amelyekre évtizedeken át kerestük a választ. Új kérdések is
jelentkeznek, hiszen azóta jelentősen átalakult a társadalom és az egy
ház is. Ezekben az iskolákban nagyrészt civilek, katolikus értelmisé
giek végzik a munkát, nem papok, még csak nem is szerzetesek. Csak
velük együtt, velük egyetértésben építheljük iskoláinkat, az egyházat.

Egyelőre a fészekrakás fáradalmai és izgalmai, az emberi-szak
mai-gazdasági nehézségek, a külső gáncsoskodások elleni védeke
zés köti le az egyházi iskolákért küzdők figyelmét. Pedig már ma
szükségük van arra, hogy megrajzolják jövöképüket. választ keres
senek az alapkérdésekre, hiszen a ma katolikus iskolái biztosan má
sok lesznek, mint a tegnapé s a tegnapelőtté voltak. E jövőkép tisz
tázásához kínál szempontokat mostani számunk. Az iskolaügy hát
terének felvázolása után adatokat közlünk, majd két "helyzeqelen
tést", végül az iskolafenntartó egyház szempontjaből tekintünk a
jövőbe. ÖSszeállításunkat katolikus iskolák valaha volt diákjainak
emlékezései egészítik ki, szemlerovatunk előtt pedig kitekintést ta
lálunk Európa magániskoláiról.
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