
Az ískolaátadások
DRAHOS PETER politikai modelljei

Egyházi iskolarendszerek kialakulása Magyarországon

. Született 196B-ban, tanul
mányait az ELTE Tanár
képző Karán kezdte ma
gyar-tőrténelem szakon;
politológiát és szociológiát
tanul az ELTÉ-n, illetve a
JATÉ-n. Az Oktatáskutató
Intézet tudományos mun
katársa, kutatási területe
a felsőoktatás értékelése
és akkreditációja, illetve
az egyházi iskolák szere
pe az oktatási rendsze
rekben. Ez az írása az
OKTK ésazMKM által tá
mogatott kutatás egyik
részjelentése .

Az oktatásszociológiai-oktatáspolitikai kutatás az elmúlt évtizedek
ben egyáltalán nem foglalkozott egyházi jellegű témával. Pedig régi
adóssága lett volna ez: Nagy Péter Tibor közelmúltban megjelent
könyvéig egyetlen összefoglaló munka sem jelent meg az egyházi
oktatásnak a tanügyigazgatásban betöltött szerepéről. Az 1950-es
egyezmény utáni időszakvégképp elkerülte a kutatók figyelmét 
valóban, mindössze tíz egyházi iskola nem ígérhetett nagy távlato
kat.

Azonban napjainkban csodálkozva és értetlenül állunk az előtt a
kisebbfajta társadalmi vihar előtt, melyet az egyházi iskolák visz
szaadása kiváltott. Ismeretlen a kutatás számára az a társadalmi
környezet és azok az elvárások, melyekkel az egyházi iskolák
együtt éltek. Nem ismerjük sem eredményeiket, sem problémáikat,
így természetesen sötétben tapogatódzunk, amikor differenciálódó
iskolarendszerünkben elfoglalandó helyüket keressük. A változá
sok azonban haladnak előre: nap mint nap hallunk iskolavissza
adásokról, új egyházi iskolák indításáról. Az átalakulás menedzse
lése a döntéshozóktól nemcsak napi ismereteket, hanem olyan át
fogó megértést is követel, mely lehetővé teszi a differenciálódó is
kolarendszerben elfoglalandó helyük keresését és ebben a folya
matban az egyházak konkrét segítését is. Ezekre a kihívásokra kí
ván választ keresni kutatásunk, melyet a Művelődési és Közokta
tási Minisztérium megbízásából kezdtünk el 1993 nyarán. Az alábbi
tanulmány az induló egyházi iskolarendszerek főbb szervezési prob
lémáit kísérli meg összefoglalni, elsősorban a regionális egyházi
oktatásszervezés tapasztalatainak tükrén keresztül.

Egyházi iskolák a szocializmus végén

A múlt A magyar közoktatás irányítása már a világháború előtt az egyházi
oktatás teljes körű befolyásolására törekedett, majd a kommunista
politika a közoktatás expanziójának folyamatában az egyházi isko
lák államosítását választotta. Az egyházi iskolák teljes körű államo
sítása után az 1948-as és az 1950-es egyezmények valójában csak
gesztusértékűekvoltak az iskolák visszaadása tekintetében: a totá
lis állami kontroll kiépülésével az elmúlt negyven évben a tíz egy-
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Az egyházak
társadalmi

elszlgetel6dése

Vö.: Drahos Péter:
Katolikus iskolák az

államosIlás után.
Educatio 1992. 1. 46-64.

házi gimnázium (nyolc katolikus, egy protestáns és egy zsidó) nem
jelentett alternatív iskolarendszert, sőt saját belső függetlenségét is
csak jelentős áldozatok révén őrizhétte meg.

A legfontosabb - és talán legdrágább - áldozat a társada
lommal való élő kapcsolat elvesztése, az egyházak társadalmi e1szi
getelödése volt. A kádári szocializmus status quo-jában az egyház
csak szigorú "ketrecek" között maradhatott meg: minden olyan
cselekvési formát, mely több volt a templomi szolgáltatásoknál és
az államilag engedélyezett egyéb tevékenységnél (például ifjúság
gal való kapcsolatot, szociális munkát), a rendszer éberen megaka
dályozott.

Ennek az elszigetelődésnek a velejárója volt az egyház aktív tag
jainak elöregedése, az utánpótlás akadozó jellege. A politikai pro
paganda, majd a csendes elhallgatás széles társadalmi rétegeket
zárt el attól a lehetöségtöl, hogy egyáltalán tudomást szerezzenek
az egyházak létéről. Ezek a folyamatok magukban hordták annak
veszélyét, hogy a társadalmi életbe egyszer visszatérő egyházaknak
mind a társadalmi igények megértésében, mind a szerepvállaláshoz
szükséges anyagi és személyi források tekintetében komoly prob
lémákkal kell majd szembenézniük.

A szocializmus alatt létező szerepvállalás egyik legérdekesebb
esete az egyházi gimnáziumok működése és társadalmi bázisa. Ez
zel kapcsolatban egy korábbi kutatásunk eredményeképpen kimu
tattuk, hogy az 19SD-es állam-egyház egyezmény alapján visszaál
lított katolikus iskolák szociológiai értelemben ketrecbe zárt minta
iskolák voltak, melyek a társadalom reális igényeitől való elzártsá
guk ellenére is megőrizték a kapcsolatot a "katolikus társada
lommal". Elsőrendű felszereltségük azonban csekély számuknak és
egy ateista társadalmi-politikai rendszerben a keresztények között
kialakult kitüntetett szerepüknek volt köszönhető. A nyolcvanas
években az oktatási rendszer megújulási igényei megalapozatlanul
fordultak az egyházi iskolák felé, melyek nem veszítették el népis
kolai jellegüket.

Rendszerváltás és expanzió

1990. IV. törvény
(lelkiismereti törvény)

A fentiek alapján alaphipotézisünk lehet, hogy a nyolcvanas évek
végén a megváltozó politikai környezet és az így hirtelen megnyíló
lehetőségek az egyházakat készületlenül érték. A Németh-kormány
idején megindult változások kialakították-az egyházak társadalmi
jelenlétének alapvető jogi kereteit, és ugrásszerűen emelték az álla
mi támogatások mértékét. Az Antall-kormány még inkább kiemelt
célnak tekintette az egyházi szerepvállalás növelését, így a költség
vetési támogatások növelése és a pápalátogatás segítése mellett kü
lön törvényjavaslatot nyújtott be a Parlamentnek a volt egyházi
ingatlanok visszaadásának folyamatáról, melynek elfogadásával az
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egyházak tízéves távlatban hozzájuthatnak olyan volt ingat
lanaikhoz, melyek átvételéről és a bennük folyó munkálatok meg
szervezéséről(oktatás, betegápolás, öreggondozás stb.) gondoskod
ni akarnak és tudnak. A törvény óriási mértékben felgyorsította az
egyházi iskolák újraindításának folyamatát, melyben az egyházak
ekkor szembesültek először komolyan saját expanziójuk belső kor
látaival.

Az expanzió feltételei

Az anyagi források

Az egyházak
"vagyontalansága"

Egy expanziós folyamat rendkívül forrásigényes: nemcsak az isko
lák elindításának anyagi hátterére kell gondolnunk, hanem arra a
személyi és szervezeti feltételrendszerre is, mely nélkül nincs az új
iskolának mire támaszkodnia.

Az anyagi háttér nem jelenti pusztán az épület visszaadásának
költségeit és a normatív, tanulónkénti támogatást: az önkormány
zati iskolák esetében is többe kerül a fenntartás, mint amennyit a
költségvetés normatíve fedezni tud. A hiányzó összeget az egyházi
iskolának is elő kell teremtenie. Ennek elvileg többféle ú~a lehet:
egyrészt saját forrásaiból (adományok, egyházi adó stb.), másrészt
állami támogatásból, harmadrészt megegyezés útján az önkor
mányzattól, és végül a tandíj lehetőségét sem hagyhatjuk figyelmen
kívül. A regionális vezetőkkel készített interjúk tapasztalatai arra
utalnak, hogy az egyházi iskolák bevonják saját forrásaikat, melyek
azonban végesek, és így mindig más lehetőségekkutatására kény
szerülnek. Ezek közül a minisztériumi és az önkormányzati támo
gatások megszerzése egyaránt működő stratégia azzal a veszéllyel,
hogy legtöbbször kizárják egymást: központi segély esetén az ön
kormányzat kivonul a támogatásból. Érthető is ez, mivel a helyi
önkormányzat is nehéz helyzetben van: egyszerre kell fenntartania
saját iskolarendszerét, és választ adnia az ettől eltérő társadalmi
igények (magán- és egyházi iskolák) támogatási kéréseire. A kor
mányzati támogatás leginkább az egyházi iskolákat támogatja, így
az önkormányzatok igyekeznek az egyéb igényeket is segíteni.

Az anyagi helyzet legnagyobb problémája az egyházak "va
gyontalansága": a jóformán vagyon nélküli egyházak egyre na
gyobb kockázatot vállalnak az iskolák beindításával, mivel a költ
ségek normatíván felüli részében kénytelenek a közoktatás más
szereplőinek támogatására hagyatkozni. Ez állandó bizonytalansá
gérzetet eredményez az egyházi oktatás szervezőiben, és ez a ki
szolgáltatottságérzet tovább nehezíti a társadalmi partnerekkel való
egészséges szótértés kialakulását. A bizonytalanság ellenére szinte
mindenhol elutasítják a tandíj bevezetését, és inkább igyekeznek
más külső forrás bevonásával biztosítani műkődésüket,

Ebben segítségükre lenne az egyházi személyek alacsony bérigé
nye, ha nem fogyott volna el a személyi "tartalék" szinte már a

253



Az iskolák szervezői,

tanárai

Az újrakezdés
nehézségei

változások kezdetekor. Az elszigeteltség egyik legláthatóbb követ
kezménye az a szűk személyi kör, mely az iskolaszervezésben és
-indításban részt vesz. Rendkívül nehéz az iskolákhoz szükséges
tanári kar felállítása, ezért sok helyen első lépésként tanárszeminá
riumokat szerveznek a megfelelő emberek képzésére. A főképp ka
tolikus körökben ismert klerikus-laikus dichotómia is egyre éleseb
ben merül fel, bár a világiak szerepének növekedése szükségszerű

nek tűnik a szervezők számára. A munka személyi bázisa szinte
minden egyháznál a papságból - illetőleg a lelkészekből - kerül
ki, körülöttük jelenik meg egy olyan világi kör, mely az iskola szer
vezésében és vezetésében - leginkább szakmai kérdésekben 
vesz részt. Az egyházi személyeken belül érezhetően jelen van egy
generációs megosztottság: majdnem minden megszólaltatott szer
vező reagált arra a szemléletbeli különbségre, mely az idősebb, há
ború előtt vagy közvetlen utána nevelkedett és a fiatalabb, az el
múlt évtizedekben a társadalommal többet érintkező papok között
található. Mindez megnyilvánul az egyházszemléletben és az egy
házi oktatás szerepének meghatározásában is. A zártabb - a kato
likusoknál zsinat előttinek nevezhető - egyházfelfogás az oktatás
ban is befelé fordul, egy belső kör igényeire koncentrál, míg a má
sik nézet nyitottabb a külső társadalom igényeire is, és versenyké
pes célokat állít az egyházi iskola elé is. Az egyházvezetés általában
rendkívül óvatos az ilyen vitákban, de néhány esetben fellép a be
zárkózó, úgymond "keresztény gettó" iskola gyakorlata ellen. A
konkrét szervező munkában megjelenő "világiak" köre is rendkí
vül szűk, és néhol mintha konzervatívabb felfogással rendelkezné
nek, mint az egyháziak egy része. Az átvett iskolák esetében, illetve
ott, ahol sok, addig a belső körbe nem tartozó tanár vagy más részt
vevő is jelen van, megfigyelhető egyfajta bizalmatlanság is. A belső

személyi kör gyanakvóan szemléli a régebben "kommunista isko
lában" tanító tanárokat - pedig a neofita buzgalom sokszor veszé
lyesebb lehet, mint az elszigeteltségből kilépés.

Általánosan elmondható, hogy komoly problémákkal kerültek
szembe a szervezők az iskolák személyi összetételének kiválasztá
sakor, és ez megfontoltabb terjeszkedésre ösztönözte őket. Az egy
házi tanárképzök és a tanár-átképzések megjelenése újabb forráso
kat jelenthet.

Az expanziós folyamat talán legnagyobb veszélye az új kezde
ményezések magukra maradása, elszakadása az egyházi oktatás
kereteitől. Az első időszak lelkes kezdeményezései után egyre éle
sebben merült fel az a kérdés, mi tartja össze ezeket az iskolákat:
"Mitől katolikus (református, evangélikus stb.) a katolikus (refor
mátus, evangélikus stb.) iskola?" A szervező munka összefogása, a
kezdeményezések segítése és ellenőrzése megkövetelte az egyházi
oktatás rendszerszintű elemeinek megjelenését. Ebben a katolikus
egyházon kívül szinte mindenki más kezdőnek számított, hiszen a
katolikus iskolákon kívül csupán egy református és egy zsidó isko-
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Az irányítás és a
vezetés

la létezett a szocializmusban. A központi egyházvezetések idejeko
rán felismerték a koordinálatlanság veszélyeit, és igyekeztek létre
hozni az iskolaindításokat összefogó szervezetüket. A kialakuló ko
ordináló szervezetnek két formája kristályosodott ki: egyrészt a köz
ponti irányítás struktúrái, a minisztérium melletti szervek, a felső

egyházvezetés, illetőleg a püspökségek hivatali szervei, valamint a
részben kollegiális formák, az iskolabizottságok, melyekben a köz
ponti vezetésen kívül a kezdentényezök és a szakmai oldal is kép
viselteti magát. Általában megfigyelhető az iskolák számának és
formáinak növekedésével egy lassú eltolódás a részben kollegiális
formák szerepének növekedése felé. Ezek a szervezetek igyekeznek
az irányítási és a tartalmi kérdések alapjait egységesíteni: az evan
gélikusoknál Iskolatörvényt fogadott el a zsinat, míg a katolikusok
nál a KIF (Katolikus Iskolai Főhatóság) iskolatípusonként ad szak
mai és jogi segítséget. A kettős forma itt figyelhető meg a legjobban:
a KIF minden tagját a Püspöki Kar nevezi ki, de a KIF "tevékenységét
a Katolikus Iskolabizottságon keresztül gyakorolja, melynek tagjai az or
dináriusok által kinevezett egyházmegyei képviselők, valamint az oktatási
és nevelési intézményeket fenntartá szerzetesrendek képviselői" (KIF Ala
pító okirat).

Az egyházi oktatás rendszerszintű kiépülésével - mégha azok
csak kezdeti fázisukban vannak is - kialakultak a szervezett fejlő

dés keretei.

A mai helyzet kihívásai

A verseny kihívása:
"kicsik" és "nagyok"

A görcsök
továbbélésének

kihívása

A kutatás jelen szakaszában még részletes elemzéssel a folyamatok
természetét illetően nem szolgálhatunk, de röviden össze tudjuk
foglalni azokat a főbb kihívásokat, melyekkel az expandáló egyházi
oktatás tudatosan is szembe kell hogy nézzen.

Az Antall-kormány támogatásával megindult iskolaindítási láz
lendületbe hozta az összes történelmi egyházat. Az egyházi ingat
lanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény lehetövé
tette, hogy volt ingatlanjaikat - akár nem azonnali hasznosítással
- visszakérjék. Mivel az egyházvezetések úgy érezték, hogy ellen
zéki pártok egy esetleges kormányváltással leállítják ezt a folyama
tot, beindult egy "versenyfutás", melyben minél több, késöbb bá
zisként szolgálható ingatlan visszaigénylését kezdeményezték, leg
többször úgy, hogy közben egymást is figyelve igyekeztek sehol
sem lemaradni a területi megoszlásban. Ez a "versenyfutás" óha
tatlanul konfliktusokhoz vezetett az önkormányzatokkal, mert ezek
- az épületek fogyásával - veszélyeztetve érezték a felelösségi
körükbe tartozó oktatási alapellátást.

A fentebb leírt verseny a politikai félelmek mind görcsösebbé
válásával egyre erősödik és növelheti az értelmetlenül felvállalt
konfliktusok számát. A politikai félelmek alapforrása a szocializ-
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A megváltozott
társadalmi igények

kihívása

Aforrások
végességének

kihívása

mus alatti elszigeteltség hatása az egyházak társadalomszemlé
letére: idegenkedve és bizalmatlanul szembesülnek azokkal a poli
tikai erőkkel, melyek a kádárizmus utolsó évtizedeinek pragmati
kus, polgárosodó folyamatát képviselik - szükségszerűen egy, ,p
szocializmusból kinőtt modernizációs gondolkodással. Jóval érthe
tőbb számukra az a politikai szemlélet, mely a kontinuitást elsősor
ban a világháború előtti és utáni konzervatív jobboldal hagyomá
nyaihoz köti. Mindez néha akár az aktuálpolitikába is sodorhatja a
társadalmi szerepvállalást sürgető egyházi köröket annak ellenére,
hogy minden egyház hivatalosan elutasítja a politizálást. A regio
nális iskolaszervezés sokszor találkozik az országos politikai folya
matokkal ellentétes tendenciákkal is, sok helyen kitűnő kapcsolat
van a liberális többségű önkormányzatok és az egyházak képviselői

között. A nagypolitikai viták leszűrődése azonban megnehezíti a
tárgyalásokat: sokszor lehet találkozni olyan szlogenszerűpolitikai
ítéletekkel a helyi szervezők körében, melyek valószínűlegnem he
lyi tapasztalat az alapja. A görcsök oldása alapvető feltétele lesz a
közeljövőben az iskolaindítás békés lefolyásának: ebben minden
politikai erőnek a jelenleginél nagyobb önmérsékletére lesz szük
ség. Ha senki sem kívánná országos politikai tökének használni az
egyházbarátságot vagy egyházellenességet, nem keletkeznének Da
bas-Sári-ügyek.

A jelenlegi törvényi szabályozás ott teszi lehetövé egyházi isko
lák indítását, ahol korábban is volt ilyen. Ez jelentösen megnehezíti
az egyházak reagálását az elmúlt negyven évben megváltozott te
lepülésszerkezet következtében máshol jelentkező társadalmi igé
nyekre. Sok helyen már nincs jelentős hívő közösség azokon a kis
településeken, ahol vissza lehetne épületet szerezni, míg a nagyvá
rosok külső kerületeiben és a lakótelepeken megoldhatatlan az is
kolaindítás. A rugalmasság és a helyi összefogás azonban itt is se
gíthet. Nem egy városban van példa arra, hogy az önkormányzat
más igényekről való lemondás ellenszolgáltatásaként építési terü
lettel és jelentős pénzügyi támogatással segíti új egyházi iskolák
indítását az elmúlt évtizedekben létrejött és az egyházi szolgáltatá
sokból kimaradó településrészeken.

Ahogy azt fentebb az expanzió feltételeinél bemutattuk, az isko
laindítás és -átvétel legnagyobb problémája a működtetés anyagi és
személyi feltételeinek szűkössége. Az egyházak vagyoni helyzete a
mai napig megoldatlan, így a napról napra növekvő mennyiségű

iskola mind jobban rá van utalva a költségvetés nagylelkűségére és
a helyi önkormányzat bőkezűségére.Az egyházi fenntartók számá
ra nem tűnik felvállalhatónak az oktatás költségeinek a szülőkre

való terhelése. Másrészt a nagylelkűségnek nincsenek normatív ka
tegóriái: a Nemzeti Alaptanterv és a belőle fakadó vizsgakövetel
mények elfogadásáig nem látható, mi alapján köthet a minisztéri
um vagy a helyi önkormányzat a közoktatási törvény szerinti köz
oktatási szerződést az egyházi fenntartókkal az iskolák állami fi-
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nanszírozására. Az induló iskolák óriási költségeket emésztenek fel:
az évről évre ad hoc módon történő támogatás bizonytalanná teheti
a fejlődést. Valószínűleg csak az állami követelményekhez való tel
jes alkalmazkodás árán kerülhető el a szülői források bevonása,
mely az egyházi iskolák elitiskolai vagy népiskolai jellegének prob
lémáját élezi ki.

A katolikus gimnáziumok szocializmus alatti fejlődésének elem
zésénél bemutattuk azt a megváltozó társadalmi igényt, mely a
nyolcvanas években az egyházi gimnáziumokat az állami iskolák
színvonalával elégedetlen, elitképzést kívánó szülői csoportok ol
daláról jelentkezett. Ez a nyomás a nyolcvanas évek elejétől folya
matosan nőtt a túljelentkezés növekedésével, de a katolikus iskolák
beiskolázási politikájukban nem kívánták pusztán az elitképzés kö
vetelményeit érvényesíteni: amíg a szabaddá váló társadalmi kör
nyezetben a felvettek száma folyamatosan nőtt, a katolikus iskolák
ból továbbtanulni kívánók száma stagnált. A nyolcvanas évek leg
végén az állami elitgimnáziumok elkezdték nyíltan felvállalni ezt
a szerepkört, és így csökkent az egyházi iskolákra nehezedő nyo
más is. A ma már nyilvánosan megjelenő felvételi eredmény-ver
senylistákon az egyházi gimnáziumok rendkívül nagy szóródást
mutatnak. A politikai változásokkal beinduló iskolaindítás egyik
motívuma volt a régi "patinás" egyházi gimnáziumok újraéleszté
se. A társadalmi elvárások azonban most már egyre világosabban
népiskolai jellegűekkéváltak: az iskolaszervezők elsősorban a helyi
keresztény közösség igényeinek kielégítésére kívántak koncentrál
ni, sehol sem találkoztunk pusztán a képzési verseny céljából indí
tott kezdeményezéssel. A ma láthatóan differenciálódó magyar is
kolarendszerben az egyházi iskolák nem kívánnak egy réteg igé
nyeire koncentrálni és ez - ha nem a múltba tekintve látnak fel
adataikhoz - talán elvezetheti őket a mai társadalom sajátos egy
házi szolgáltatást igénylő elvárásainak kielégítéséhez.

A regionális szervezők benyomásai alapján munkájuk elképzel
hetetlen lenne a központi és kollegiális egyházi oktatási testületek
segítsége nélkül. Az esettanulmányainkat készítő munkatársaink
benyomása alapján azonban a központi segítség jelenléte és befo
lyása - sajátos magyar jelenségként - Budapesttől távolodva egy
re gyengül, a távolabbi megyékben a szervezők magárahagyottsága
igen nagy mértékű. A koordinációs struktúrák hatékonysága nagy
ban múlik az adott egyház belső szervezetrendszerén is: a hierar
chikusabb katolikus egyház a központi szervek létrehozásával
(KIF) érezhetően nagyobb befolyást gyakorol a kezdeményezések
napi munkájára, mint a demokratikusabban szerveződőprotestáns
egyházak. A ma létező koordinációs és segítségnyújtó információs
rendszerek azonban alapvetőert vertikális jellegűek: leginkább az
egyházvezetés és a helyikezdeményezők közötti információáram
lást kívánják elősegíteni.
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