
SZIGETI JENŐ

Született 1936-ban. Az
Oktatáskutató Intézet fő

munkatársa, a H. N. Ad
ventista Teológiai Főisko

la tanára. Először egyhá
zánál lelkészi diplomát
szerzett. majd az Evangé
likus Teológiai Akadémián
folytatta tanulmányait.
Egyháztörténetből a Deb
receni Teológiai Akadémi
án szerzett doktori okle
velet (1978). A törté
nettudományok (folklore)
kandidátusa. Kutatási te
rülete a magyarországi ki
sebb protestáns egyhá
zak története és népi val
lásossága; jelenleg az
egyházi iskolák indulásá
val foglalkozik.

Törvény
a vallásszabadságról

Államosítás,
reprivatizáció

Iskolák afrontvonalon
Az elmúlt időszak eseményeinek ismeretében joggal állíthatjuk,
hogy az állam és az egyház kapcsolatában az egyik legtöbb vitát
kiváltó terület az iskolakérdés. Az 1990-es lelkiismereti és val
lásszabadságról szóló törvényt - ami nemzeti közmegegyezéssel
született - a következő preambulum vezeti be: "A magyarországi
egyházak, felekezetek, vallási közösségek a társadalom kiemelkedő

fontosságú, értékhordozó és közösségteremtő tényezői. A hitélet
körébe tartozó munkálkodásuk mellett kulturális, nevelési-oktatási,
szociális-egészségügyi tevékenységükkel és a nemzeti tudat ápolá
sával is jelentős szerepet töltenek be az ország életében."

Ma úgy látszik, egyre többen vonják kétségbe ennek az állításnak
az igazát. Két, egymással ellentétes vélemény él a társadalomban.
Az egyik azt állítja, hogy egy új keresztény kurzus veszedelme fe
nyeget, a másik pedig a vallások elnyomásáról, háttérbe szorításá
ról beszél. Példáikat rendszerint az iskolákkal kapcsolatos vitákból
veszik.

Minthogy a vallásszabadság nem statikus állapot, nem elért cél,
hanem dinamikus folyamat, a vallás sem más, mint a hit folyama
tos megvallása, nemcsak szóval, hanem magatartással. Ezért a val
lásszabadság kérdését nem vehetjűk le a napirendről egy ünnepé
lyesen meghirdetett törvénnyel. Ma a világ csaknem minden orszá
gában van olyan törvény, amelyik kimondja a vallásszabadságot,
ám egyetlen olyan ország sincs, ahol problémátlan lenne ennek
megvalósítása. De ha az újabb kori vallásszabadságról alkotott tör
vényeink következményeit elemezzük, akkor is hasonló következ
tetésre juthatunk. Akár II. József türelmi rendeletét (1781), akár az
1848: 20.tc.-t, akár az 1895-ös törvényt vizsgáljuk, mindegyik jelen
tős győzelem volt, amit a kortársak ünnepeltek, a történészek pedig
európai színvonalú, jó törvényeknek tartottak. Ugyanakkor új
problémákat vetettek fel, új feszültségeket szültek: a türelmi rende
let a felekezetek viszonosságának kérdését; az 1848: 20. törvénycikk
az egyházak anyagi bázisának kérdését; az 1895-ös törvény pedig
az ún. bevett, elismert és el nem ismert egyházak egyenjogúságát.

A legújabb, 1990. évi 4. számú törvény esetében sincs másként.
A törvény - a demokratikus normáknak megfelelően - ünnepé
lyesen kimondja az állam és az egyházak szétválasztásának elvét,
az egyházak egyenjogúságát, de ennek gyakorlati megvalósulása
előtt még nagyon sok, törvényekkel nehezen elhárítható akadály
tornyosul.

Az elmúlt negyven év rezsimje államosította, vagy legalábbis
szándékai szerint államosítani akarta az egyházakat, és a "repriva
tizációs folyamat" itt sem egyszeru. Ma a legégetőbb probléma az
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egyhá zak any agi háztartásának rendezetlensége. Az amerikai mo
dell bevezetése történelmi hagyományaink mássága miatt elképzel
hetetlen . A nyugat-európai modellek felettébb tanulságosak és
elemzésük hasznos segítséget adhat, de a magyar történelmi hely
zetnek megfelelő, történelmi tanulságokkal számoló modell kiépí
tése látszik a legcélravezetőbbnek. A nehézsége t az jelenti, hogya
több mint ötven magyarországi egyház szervezetileg, anyagi ház
tar tásá ban és az államhoz való viszonyában közel sem mutat egy
séges képet. Ez az eltérés az iskolákkal kapcsolatos álláspon tju kat
is módosítja.

Mi a hely zet az egyház i iskolák terén?

Tévhitek A legnagyobb problémát az információ hiánya jelenti. Különben
nem jelenne meg a sajtóban olyan vélemény, mely szerint nemso
kára az oktatási intézmények 40%-a egy házi tulajdonban lesz . Ma
az országban több mint 10.000 oktatási intézmény van, és ha az
egy házak minden igényét kielégíti az állam, akkor is csak 10% kö
rü l lesz az egyházi iskolák aránya. Ugyanakkor azt mutatj ák a kü
lönböző va llásszociológiai felm érések, hogy az ország lakosságá
nak mintegy 17-19%-a egyháza hite szerint vallásos, és emellett
még a maga módján vallásos az emberek mintegy 50%-a. Érdekes,
hogy az 1992 júniusában az Oktatáskutató Intézetben lefolytatott
kérdőíves vizsgálatban az általános és középiskolák tanárai ezzel
azonos nagyságrendben tartották kívánatosnak az egyházi iskolák
működését. Természetesen hozz átehetj ük, hog y nem minden vallá
sos család kívánja egyházi isko lába járatni gyermekeit.

Szemerszky Mariann:
Tanárok és szülők

véleménye az iskolák és
a világnézeti oktatásról.

Oktatáskutató Intézet.
1993,12.
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A jelenlegi helyzet alapján bátran mondhatjuk, hogya vissza
adandó iskolák száma alatta fog maradni az egyházak társadalmi
súlyának, százalékos jelenlé tének.

Ez a statisztika viszont a meglévő félelmeket nem oldja fel. Emö
gött a belső feszültség mögött tartalmi bizonytalanság van. Mitől

egyházi és mit ő l nem egyházi egy iskola? N agyon nehe zen lehet
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Társadalmi
identitás-zavar

erre a kérdésre kielégítő, pontos választ adni. Nehezíti a helyzetet,
hogy az egyházi iskolák visszaadása a magyar közoktatás egyik
csődperiódusábankövetkezett be. Sok szülő azt várja, hogy ha egy
iskola állami tulajdonból egyházi tulajdonba kerül, rögtön jó iskola
legyen. Ez sok esetben csalódáshoz fog vezetni. Ugyanakkor a nem
egyházi iskolák vagy "világnézetileg semleges iskolák" mellett ér
velők is félnek egy ellenkező előjelű diktatórikus iskolamodell ki
alakulásától. E kétirányú ellenségkép lebontása az egyik legfonto
sabb feladat.

Az egész vita oka véleményem szerint a társadalomban jelenlévő

identitás-zavar. A diktatórikus rendszerek identitás-tudatát az jel
lemzi, hogy valami, valaki ellenére vagyok az, aki vagyok. A más
ság egyenlő lesz az ellenséggel. A mást nem megérteni vagy tole
rálni kell, hanem legyőzni, eltiporni. Ez a gondolkodásmód nem
változtatható meg egyik napról a másikra, de ennek feloldásán kell
fáradoznunk, hiszen ezt kívánja mindkét fél érdeke, nem is szólva
az iskolákról.

Mit jelent a világnézetileg semleges iskola?

Az egyház és a
pedagógusok

Valószínűnek vehető, hogy sok, egymással össze nem egyeztethető

válasz létezik erre a kérdésre. Tapasztalataim alapján az emberek
inkább a diktatúra-ellenességben látják a semlegességet, nem pedig
az értéksemlegességben, a túlzott relativizmusban. Egy monolit,
diktatórikus irányzat csődjét átélő társadalom nyitott a másféle ér
tékek megismerésére, ugyanakkor fél attól, hogy egy másik, a ko
rábbival ellentétes világnézet diktatórikus uralma következik be.
Természetesen ezt a feltételezést gondosan meg kell még vizsgálni.
Jobban meg kellene ismerni, hogy a válaszolók mit is értenek a
világnézetileg semleges iskolán. A pedagógusok mindenképpen
azt, hogy ne kössék őket oktató munkájukban azok a kötelező "hit
beli elvárások", amiket az iskolafenntartók vallanak. Nem arra gon
dolnak, hogy a pedagógusnak semmiféle világnézete nincs, hanem
inkább arra, hogy ne lehessen a pedagógust semmiféle világnézetre
kötelezni és arra, hogy világnézete megvallásának ne legyen sem
miféle hátrányos következménye. Ma a pedagógusok nagy része
attól fél, hogy az egyházivá váló iskola új világnézeti kötelezettsé
get jelent a számukra.

Ugyanakkor az egyházak ezzel kapcsolatos álláspontja is tisztá
zatlan. Különböző, egymásnak többször ellentmondó álláspont lát
napvilágot. Egyrészt türelmet sugallnak, másrészt az egyházak olda
láról is elhangzik lIa bűnös, a régi rendet kiszolgáló pedagógus társa
dalom" igaztalan és valódi értékeket is veszélyeztető vádja, ami éppen
a pedagógus társadalom legértékesebb, szakmailag is a legjobban fel
készült rétegeit készteti ellenállásra. Pedig éppen ilyen pedagógusok
ra van és lesz szüksége az újrainduló egyházi iskoláknak.
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Restauráció vagy új
iskolahálózat?

Az iskolák fenntartása

Az iskolák fenntartói

Néhány továbbgondolásra szánt porblémát szeretnék vázolni.
1. A törvény nem az egyházaknak általában visszaadandó isko

lákról beszél, hanem a régi egyházi iskolák visszaállítását teszi lehetéhJé.
A törvény szándéka jó, hiszen az egyházaknak is, a társadalomnak
is az az érdeke, hogy a régi hagyományt hordozó iskolák (katolikus
gimnáziumok, protestáns kollégiumok) tovább szolgálják az okta
tás ügyét. Ugyanakkor a törvény veszélyeket is rejt. Nem veszi
figyelembe az elmúlt negyven év lakossági mozgását. így például
a Duna-TIsza közének protestáns iskoláit fenntartó gazdák gyerekei
földjeik elvétele miatt a nagyvárosokba menekültek. A gimnáziu
mokat pedig csak a régi helyen lehet felállítani. De ki lesz akkor az
iskolafenntartó? .

2. Az egyházaknak nem az az érdeke, hogy a negyven évvel
ezelőtti oktatási rendszert restaurálják, hanem, hogy egy hatékony,
új egyházi oktatási rendszert hozzanak létre. Ez a törvény viszont
a régi helyzet visszaállítását segíti. A társadalom érdeke is, hogy
egy versenyképes egyházi iskolahálózat jöjjön létre. A régi restau
rálásának szükségessége elvonja az erőt az új rendszer létrehozásától,
s az egyházakon belül is a konzervatív véleményeket erősíti, és gyen
gíti a társadalom számára hasznos új vélemények érvényesülését!

3. A törvény úgy született és ma is úgy funkcionál, hogy az
iskolafenntartó egyházak nem tudják, hogyan, miből tartsák fenn
magukat. Abban nagyrészt egyetértés mutatkozik, hogy segítségre
szorulnak ahhoz, hogyaműködésükhöz szükséges eszközöket
megszerezhessék, de ennek a stratégiáját még körvonalaiban sem
gondoltuk végig. Az egyház és az állam szétválasztásának kulcs
kérdése a támogatási rendszer. Amíg a költségvetésből évente meg
szavazott támogatásokból részesül az egyház, nem beszélhetünk iga
zán az állam és az egyház szétválasztásáról. Jelenleg ezért az egyhá
zak nagy része államilag fenntartott egyházi iskolákban gondolkodik.

4. Az önkormányzatok lettek az egyházi, állami iskolák tulajdo
nosai. De miben áll iskolatulajdonosnak lenni? Az önkormányzatok
többsége még ma sem készült fel a válaszadásra. Az egyházak régi
iskolájukat úgy kaphatják vissza, ha megegyezés születik az önkor
mányzatokkal. Ehhez a megegyezéshez sokszor hiányzik a szüksé
ges információ. Az önkormányzatok sokszor nem értik, sőt nem
ismerik az egyházak terveit, törekvéseit. Ugyanakkor pedig az egy
házak sem mindig párbeszédképesek, mivel azt gondolják, hogy a
helyi felelősöket át lehet lépni úgy, ha "felül" megegyeznek. A pe
dagógusok ezt demokratikus jogaik csorbításaként élik meg.

5. Örvendetesen színesedő iskolarendszerünkben megjelentek a
magániskolák is. Ennek az iskolatípusnak a helye is tisztázatlan a
közoktatásban. Milyen hasonlóság vagy különbözőségvan az egy
házi iskola és a magániskola között? Lehet-e azt mondani, hogy az
egyházi iskolákat közpénzből támogatni kell, mivel társadalmi fel
adatokat látnak el és a társadalom egy részének aktív támogatását
élvezik, ugyanakkor a magániskolákat - bár létrejöttüket lehetővé
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kell tenni - nem kell hasonló módon támogatni? Vajon ezek az
iskolák nem ugyanúgy társadalmi igényeket jelenítenek meg, mint
az egyháziak?

6. Az iskolák fenntartásának anyagi háttere tisztázatlan. Ha a
közoktatás kötelező, akkor állami feladat az adófizetők közös pén
zéből (nem a kormány pénze ez!) az ehhez szükséges feltételeket
megteremteni. Ebben a feltételrendszerben hogyan jelennek meg az
egyházi és a magániskolák? Támogat-e az állam, vagy csak a tár
sadalom egésze által rárótt kötelezettségének tesz eleget, megoszt
va ezt a munkát a többi iskolafenntartóval? Ha az utóbbi vélemény
az igaz, akkor jó volna, ha nem az iskolához, hanem a szabadon
iskolatípust választó tanulóhoz kötnénk az állami támogatást.
Vagyis tisztázni kellene minden iskolafenntartó előtt, hogy mi a
feladat és tanulónként mennyi támogatás jár. Ez viszont csak akkor
működik, ha a valós versenyfeltételek megteremtődnek.

7. A közvéleménykutatások szerint a társadalom többsége elvár
ja, hogy a Közoktatási Minisztérium határozza meg, mit tanítsanak
az iskolában.

Ki szóljon bele abba, hogy mit tanítsanak az iskolában?

%
AMedián Kft.

felmérése a Magyar
Televízió megbízásából
készült a Krétakör első

adásához. Az adatokat
1992. április 10és 16

között vették fel a
felnőtt lakosságot

reprezentáló 1200 fős

mintán.

A minisztérium
A helyi önkormányzat
Az ott tanuló diákok szülei
A tanulók
Az egyházak képviselői

A pártok helyi szervezetei

76
44
42
33
28
10

Ki szóljon bele abba, hogy kik tanítsanak az iskolában?
%

A helyi önkormányzat
A minisztérium
Az ott tanuló diákok szülei
A tanulók
Az egyházak képviselői

A pártok helyi szervezetei

63
56
43
31
26
11

De akkor mi teszi az egyházi iskolát egyházivá? A kiegészítő

tárgyak? A hitoktatás? Az oktatással együtt járó nevelés? Az egy
házak mennyire vannak tisztában sajátos érdekeikkel. miben látják
nevelési, oktatási rendjük másságát?

8. Mind az egyházaknak, mind pedig az önkormányzatoknak
tanulniuk kell a demokrácíát. A legtöbb pedagógusban az a kép él,
hogy a korábbi ideológiai diktatúrát csak egy újabb ideológiai, egy
esetleges egyházi diktátúrával lehet felváltani. Milyen kötelezettsé
geket és milyen egyéni lehetőségeket rejt magában a tanszabadság?
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Verseny a tanulókért

Piaci viszonyok 
esélyegyenlőség

9. Végül az iskolák körül kialakult vitának nagy tehertétele a vita
erős politikai töltete. Az iskolák érdekében, a pedagógiai munka
zavartalansága miatt is depolitizálni kellene ezt a kérdést. Az isko
lakérdés békés megoldása össztársadalmi érdek.

Az egyházak a társadalomban élnek - a társadalom integráns
részei. Az egyházaknak nem az a céljuk, hogy legyőzzék (vagy
megelőzzék) a társadalmat, hanem az, hogy teljesítsék benne sajá
tos küldetésüket. Ez csak a tolerancia szellemében mehet végbe.

Az iskolaszerkezetnek ez az átalakulása demográfiai hullám
völgyben érte a társadalmat. A tanulókért folyó versenyt az egyházi
iskolák csak akkor tudják vállalni, ha megteremtjük az iskolák kö
zötti esélyegyenlőséget. Így "piacosítható" csak az oktatás.

Néhány vitát provokáló szempont:
Igazi piaci feltételek ott teremthetők, ahol az "ám" - ebben az

esetben az iskola - jól körülhatárolható minőséget jelent. Meg kell
tudnunk mondani, hogy mitől katolikus, református, evangélikus
vagy zsidó egy iskola. Nyilvánvalóvá kell tenni a nevelési célokat.
Az egyházak egyre kevésbé toleráns szemléletű ellenzői azt sugall
ják, hogy az egyházi iskolákban éppoly ideológiai kényszer uralko
dik, mint a pártállam legjobban működő intézeteiben. Az egyházi
iskolák tanulóinak és tanárainak elkötelezettségéről és szabad
ságáról keveset tudunk. Meg kell válaszolnunk, miben áll a világ
nézeti szabadság a felekezeti iskolában.

A valós piaci viszonyok megteremtésének alapfeltétele az esélye
gyenlőség megteremtése. Ennek elsősorban a támogatás szempont
jából van jelentősége.Ha versenyt akarunk, akkor az egyházi isko
lákat nyivánvalóan fel kell zárkóztatni. A piaci viszonyok megte
remtése az iskolák esetében az anyagi források pontos feltárását
jelenti. Miből fog élni az iskola? Ha kötelező, akkor az állampolgá
rok közös pénzéből, az adóból. De ki osztja el ezt és hogyan? Ha
esélyegyenlőséget akarunk, akkor ki kell küszöbölni, hogy a min
denkori állam kezében manipulációs lehetőség legyen az anyagi
támogatás. Ez csak úgy képzelhető el, ha a gyerekek iskolájukon
keresztül kapják meg az anyagi támogatást. Az egyházak anyagi
finanszírozását, a demokratizmus elvének érvényesítését az állam
polgárok, nem pedig a képviseleti szervek döntésének kell aláren
delni.

Az egyház - nem piacosítható. Történelmi szerepét csak úgy
tudja betölteni, ha történelmi szerepét ősi küldetése felől újraértel
mezi. Ez nemcsak az egyháznak hasznos és szükséges, hanem a
társadalom egészének is.

Jézus hasonlata szerint az egyház - só, Két esetben van baj a
sóval: ha hiányzik, vagy ha túlságosan dominál az ételben. Hagy
juk az egyházat egyenlő esélyekkel, szabadon ízesíteni.
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