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Egyház és közoktatás
Véleményem szerint a magyar közoktatásnak a jövőben is egysé
gesnek kell maradnia. Egy modernizálódó és az Európai Unióhoz
csatlakozni kívánó országnak egyetlen átfogó közoktatási rend
szerre van szüksége. Az egységesség azonban nem lehet többé va
lamiféle központílag, hivatalosan diktált egység. Le kell hántanunk
róla azt a bürokratikus kontrollrendszert, azt az ideológiai hegemé
niát, amely az elmúlt évtizedekben rakódott rá. Az egységes köz
oktatásban sokkal több kezdeményezésnek kell helyet biztosí
tanunk, mint azt a korábbi negyvenvalahány évben képzeltük. E
tekintetben a nem állami, az egyházi és a magántevékenységnek
nagyon fontos szerepe van. Melyek ezek a szerepek? Melyek azok
a dilemmák, amelyek között választaniuk kell ahhoz, hogy az egy
házak be tudják tölteni ezt a gazdagító, kiegészítő szerepet?

Az egyházak és az állam kapcsolata jellegzetesen alakult a keresz
tény Európában - bár a törvényi szabályozások e jellegzetes elté
réseket nem feltétlenül tükrözik. A különböző egyházak különbö
zöképp definiálják magukat, ezért eltérőert határozzák meg viszo
nyukat is az államhoz. Melyek azok a modellek, amelyek szerint
az állam és az egyházak kapcsolatba lépnek?

Az egyik modell, amelyet elsősorban az északi országokban talá
lunk: a szekularizált államegyház. Ez azt jelenti, hogy állam és egyház
szimbiózisban él mind a mai napig. Az egyházak állami feladatokat
is ellátnak, de mint szekularizált hivatalok. Vannak olyan országok,
amelyekben a népességnyilvántartás - vagy annak egy része 
még mindig egyházi kézben van.

Egy másik modell az államról leválasztott ~gyház. Ez elsősorban a
volt "katolikus országokban" - Európa déli részén - jellemző.

Franciaország kivételével az egyház elválasztása az államtól száza
dunk első felében történt azoknak az önkényuralmi rendszereknek
a közreműködésével, amelyekre ma nem szívesen emlékezünk.

A harmadik modell a népi (nemzeti) egyházak. Ezek a nemzeti
történelem valamelyik szakaszában - akár a közelmúltban, akár
régebben - az elnyomó állammal szemben az elnyomott társada
lmat képviselték. Dánia luteránus egyháza szívesen nevezi magát
népegyháznak. Ilyen népegyházi alakzatnak fogható fel Lengyelor
szágban a katolikus egyház.

A negyedik modellt követik ott, ahol nem az államról választják
le az egyházat, hanem fordítva: az egyházról a közösséget. Tehát úgy
terveznek államot, hogy eleve szekularizálják. Ennek klasszikus
példája az Egyesült Államok története. Pontosabban azoknak a
köztársaságoknak a története, amelyeknek népei eleve menekültek
az egyházi elnyomás alól, és ezért érkeztek Amerikába.
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Az egyházi iskolák
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Educatio 1992/2. 345-48.

Az ötödik modell szerint az egyházat államosítják. Ez az a modell,
amelyet mi az elmúlt negyven évben kitapasztaltunk. Ez a modell
az orosz vagy más ortodox egyházak modellje, amelyek Bizáncra
tekintenek vissza, ahol az uralkodó egyúttal az egyház feje is volt.

A felekezeti iskolák ennek megfelelően illeszkednek be az adott
oktatási rendszerbe. Magyarországon ráadásul különbözö egyhá
zak tartanak fenn iskolákat. Mivel különbözőképpen határozzák
meg viszonyukat az államhoz, az egységes törvényi szabályozás,
amely 1990-ben keletkezett, nehezen alkalmazható a konkrét ese
tekben. A viták jelentős része arra vezethető vissza, hogy a külön
böző egyházak által fenntartott intézmények az illető egyház és az
állam igazodási problémái miatt nehezen találják a megfelelő tör
vényességi keretet. Az egyház és az állam viszonyának egyszerre
több értelmezése van forgalomban Magyarországon, következés
képp az egyház társadalmi szerepvállalását is különféleképpen ér
tik "az egyházak népei" s a társadalom egyes csoportjai,

E nehézségek ellenére miért van értelme annak, hogy ma feleke
zeti iskolát szervezzünk Magyarországon? Amikor ez a törekvés
nyilvánossá válhatott - 1988-89 fordulóján -, sokan úgy gondol
tuk, hogy ez múltba fordulás. Ma is azt hangoztatják némelyek,
hogy az egyházi iskolaszervezés az új konzervativizmus hulláma.
Valóban akadnak olyan iskolaszervezések, amelyek a múltba néz
nek. Tőbbségük azonban előre mutat.

Melyek azok az új szerepek, amelyeket ma Magyarországon az
egyházi iskolák betöltenek, amelyekkel - szerveződésük minden
jelenlegi nehézsége ellenére - hosszú távon gazdagíthalják az ok
tatási rendszert? Az egyik, hogy látványosak és sokaknak vonzók.
Ahol keletkeznek, közfigyelmet keltenek. Sok szülő kívánja beíratni
a gyermekét ilyen iskolába, nagyok velük szemben a társadalmi
igények és elvárások.

Intézetünkben 1992-ben közvéleménykutatást végeztünk, Peda
gógus kollégáink véleményét kértük az egyházi iskolákról. Megkér
dezett kollégáink számára evidencia, hogy legyenek egyházi isko
lák. Az országot reprezentáló megkérdezettek 93 %-a igenli a fele
kezeti iskolákat, 73 %-uk üdvözli az ökumenikus iskolák létét is, s
csupán 5 %-uk tagadja az egyházi iskolák szükségességét.

Egy másik vonása az egyházi iskoláknak - különösen, ha létre
hozásuk nem kelt társadalmi feszültségeket -, hogy hitelesebbnek,
jobbnak tekintik őket a korábbi iskoláknál. A szülők számára fon
tos, hogy gyermekük jobb nevelésben részesüljön, mint korábban
az állami, "nevelő"-net< mondott iskolában.

Harmadik sajátossága az egyházi iskoláknak, hogy hagyomá
nyosan elit jellegűek, csakhogy "a nép számára" azok. Számos fe
lekezeti iskola éppen azért jött létre, hogy korrigálja egy eredendő

en szelektív iskolarendszer antidemokratikus vonásait. Elitiskolák
voltak, ám kifejezetten arra törekedtek, hogy a hátrányos helyzetű,

de tanulásra kapható fiatalokat az iskolázáson keresztül integrálják
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VÖ.: Karácsony Sándor:
A magyar észjárás és

közoktatásügyünk
reformja. 1939, 51.

Egyház és nemzetiség

a társadalomba. Karácsony Sándor írja le igen szemléletesen, mi
ként hálózták be a Tiszántúlt a debreceni református kollégium
"partikulái". Mára persze a középfokú oktatás demokratizálódása
- más szóval általánossá válása - befejezett tény. Ebben az ős-de

mokratikus formában azonban ma is gazdagithatják oktatásunkat
az egyházi iskolák.

A felekezeti iskolák nagy előnye volt a múltban - és remélem,
marad ezután is -/ hogy nem pártideológiák mentén szerveződ

tek. Sajnos, az elmúlt évek pártvitáiban újra meg újra felléptek po
litikusok úgy, mintha bizonyos egyházi kezdeményezéseket csak
ők kép viselnének, mások pedig az egyházi iskolák ellen foglaltak
állást. Úgy vélem, hogy az egyházak tagjainak el kell zárkózniuk
attól, hogy felekezeti mezben pártpolitizálás folyjék.

Az is hagyomány a felekezeti oktatásban, hogy felkarolják a
nemzetiségi nyelvet és kultúrát. Az az oktatás, amelyet a szlovák
ság szervezett meg magának Békés megyében - aztán innen ki
rajzva Csanád megyében és a Nyírségben -/ egyszerre volt feleke
zeti és nemzetiségi. Ez jól mutatja azt is, hogy a nemzetiségi oktatás
hogyan illeszkedhet bele az országos oktatási rendszerbe.

Az Oktatáskutató Intézetben végzett felmérésekből több empiri
kus megfigyelés és adat napvilágot lát ezeken a lapokon Szigeti
Jenő és Drahos Péter tanulmányaihoz kapcsolódva. Csupán néhá
nyat említek a föltett kérdések közül. Hogyan gondolkodnak kol
légáink iskolájuk semlegességéről? Mi történjék az épületekkel? Az
egyházi iskola kapja-e vissza hajdani épületét, vagy pedig új épü
letet bocsássanak rendelkezésére? Legyen-e hitoktatás az iskolában,
vezessék-e be a vallástan és a bibliaismeret oktatását (az előbbit a
kollégák 35%-a helyesli, az utóbbit szinte mindnyájan).

Nem részletezhetjük itt a kérdések és az adatok tanulságait. Csu
pán a dilemmákra szeretnék rámutatni. Ki tartsa fenn az iskolát,
milyen épületben és milyen feltételekkel működjék? Ki határozza
meg a tantervét, és ez a program hogyan viszonyuljon az országos
szabályozáshoz? Ki fizesse a felekezeti oktatást, milyen mértékben
kapjon állami támogatást?

Mindezek a dilemmák pedig visszavezethetők a bevezetőben

fölvetett kérdéshez. Nemcsak a pedagógusok állnak szemben egy
vadonatúj problémával, hanem az egyházak vezetői is. Ha a peda
gógusok és az egyházak vezetői - a tények figyelembevételével,
egymás álláspontját mérlegelve - keresik a megoldásokat, akkor
könnyebb kielégítő válaszokat találni olyan esetekben is, amelyekre
még nincs vagy nem is lehet érvényes törvény.
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