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Egy év tanulságai
Az alábbiak nem egy sikertörténetről szólnak, legalábbis ami a sze
mélyemet illeti. Élményeim mégis lehetnek tanulságosak. Nyilván
nem önmagukban, hanem azokkal az egyéb tapasztalatokkal ösz
szevetve, amelyek a megújuló magyar katolikus oktatással kapcso
latban leszűrődtekbennem.
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A világi nevelőkkel felálló, nem szerzetesi egyházi középiskolának
(márpedig hosszú ideig ilyenek lesznek a katolikus gimnáziumok)
alig van nálunk hagyománya. A háború előtt is csak egy-kettő volt
ilyen. Az új helyzetben - minden más értelműhatározott állásfog
lalással szemben - az az igazság, hogy még nem tudja senki, mi
is pontosan az ilyen iskolák feladata, mit kell és mit lehet tőlük

elvárni. Az egyház mint régi-új iskolafenntartó az előtt a dilemma
előtt áll, hogy bízzon-e (és mennyit) iskoláira a magára rótt hatal
mas feladatból, az újraevangelizálásból. Rábízhat-e ilyesmit szuve
rén világiakra, akiket ugyan maga választott ki, mint jó katoliku
sokat/ de akik nem tettek szerzetesi fogadalmat, és akiknek gondol
kodása/ reflexei, szokásai mások, világszemlélete mégiscsak prag
matikusabb és evilágibb?

Egy bizonyos: minden tekintetben új minőség állt elő. Ilyen hely
zetben az a legnagyobb hibaforrás, ha a régóta használt fogalmakat
azok valóságtartalmainak újraértékelése nélkül kezdjük használni.
A háttér, az objektív környezet változásával ugyanis a fogalmak
addigi jelentése is eltolódik, s régi relevanciák mára megszűnhet

nek. Így fordulhat elő újrakezdésekkor, hogy állítólag azonos nyel
vet használó emberek gyakorlati együttműködése csődöt mond.
(Ez történt az esettanulmány alapjául szolgáló budakeszi iskolában
is.) A friss katolikus iskolák esetében is újra kell gondolni még a
látszólag legstabilabbnak látszó fogalmak jelentését is: mit jelent a
megváltozott környezet, mi ma az, hogy katolikus, mi (ki) az egy
ház/ mit jelent az egyházi iskola (a világival szemben), mi az evan
gelizáció tartalma, feladata stb. Sőt/ még azt is tisztázni kell, hogy
ezeket a fogalmakat kinek kell tisztáznia. E helyütt nem a nagy port
felvert, politikai felhangoktól sem mentes egyháziiskola-ügyek ta
nulságai érdekesek, hanem az: mennyi konfliktusforrás lappang ott
is, ahol külső zavaró tényezők egyáltalán nincsenek.

Remények és szándékok - realitások

A rendszerváltozás első éveiben elinduló katolikus iskolák ál
talában szerényen, egy-két osztállyal, felmenő rendszerben kezdték
meg működésüket.Tanári karukat fokozatosan építették egy meg-
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Iskolaindítás
a nincstelenségben

lévő pedagóguscsoport mint mag köré. Fenntartásukat, szakmai
irányításukat valamely rend vállalta, amelynek megvolt a kellő isko
lavezetési tapasztalata. A visszafogott, többnyire társbérleti kezdés ál
talában anyagilag sem rótt elviselhetetlen terheket a fenntartóra.

Egy egészen új "egész" iskola indítása esetén azonban más a
helyzet. Ha a fenntartó a helyi egyházközség, általában nincs régről

felhalmozott vagyon, amit az iskolaindításra és működtetésre lehet
ne fordítani. Az állami fejkvóta és az önkormányzati kiegészítés
csak a már műkődő iskolák esetében elegendő, kezdő iskolához
azonban nem, különösen nem ott, ahol az iskolának a következő

években bővülnie, például építkeznie kell. A jó iskolát teremteni
kívánó pedagógiai vezetés, amely fokozatosan szembesül azzal,
hogy nem tud felszerelést venni, nem tud státust bővíteni, nem
tudja megszerezni azokat a tanárokat, akiket szeretne stb., olyan
törvényszerűenkerül súrlódásba a fenntartójával, ahogyan egy há
zasságot - szinte törvényszerűen- tönkretesz a nyomor.

Vegyük sorra, hogy a nincstelenségre mi mindent tud vállalni egy
iskolafenntartó plébánia: egy iskola mint üzem beindítását, működte
tését, (Ez önmagában sem kevés!) Vállalja a fenntartást, amihez nincs
gyakorlata. Gimnáziumot indít, amelynek működtetéséhez végképp
nincs gyakorlata, de még szakképzett irányítói sincsenek. Nyolcosztá
lyos gimnáziumot indít, amelynek az egész országban nincs tanterve,
irányítási tapasztalata, kidolgozott átjárási rendszere stb. Ezt a nyolc
osztályos gimnáziumot a szervezés évében azonnal öt évfolyammal
indítja, Vállalja az úttörő szerepet a csak világi tanárokkal műkődő
egyházi iskolák működtetése terén. Megpróbálja ötvözni a rendi ka
tolikus gimnáziumok .elites" magas színvonalát, regionális fókusz
szerepét egy nagyközség koedukált igényeivel.

A működés során aztán nem csoda, ha recseg-ropog az építmény.
Józan stratégiai számítások alapján ilyen hadművelet többéves előké

szítést igényel. Az iskolaalapítás türelmetlen lelkesedése azonban ál
talában háttérbe szorítja ezeket a hideg, racionális szempontokat.

Ennek a tengernyi nóvurnnak a kidolgozása, összecsiszolása és
működtetése apparátust, energiát, pénzt és főleg időt igényel. Mi
után az első három tényezőnekminden iskola szűkében van, leg
alább időt kellene adni a próbálkozásokra, a tévedésekre, az újra
próbálkozásokra. És még valamit: bizalmat az iskolacsinálóknak,
hogy ezzel a minden tekintetben új minőséggel adekvát iskolát
hozhassanak létre.

Konflíktusforrás: az arculatmeghatározás

A pedagógusgárda általában kezdő és tapasztalatlan, hiszen egy
részt nem túl bő a tapasztalt, középkorú, jó (férfi)tanárok választé
ka, másrészt a kiválogatás egyik szempontja (helyesen!) a romlat
lanság és lelkesedés. Erre a testületre, hirtelen olyan elvárás nehe
zedik, amelynek abszurdítását először maga sem érzi: nevezetesen
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A katolikus iskola
feladata

Elvárások

az, hogy határozza meg az iskola katolikus arculatát, illetve azt,
ami az iskolát katolikussá teszi.

Valahogy minden azt sugallja hogy a változtatás jogosságát a
nyilvánosság előtt igazolni illik, vagyis: valóban különbözni kell a
világi iskolától. Látszólag ez nagyon egyszerű. A gyakorlat azon
ban itt is azt mutatja, hogy aki nagyon különbözni akar, végül na
gyon is ugyanolyan lesz. Még nem ismeri fel a fiatal, világi katoli
kus pedagógustársadalom, hogy az az iskola, ahol katolikus, jó ta
nárok/ szabadon, színvonalasan, életvitelükkel adekvát módon dol
goznak/ így is, úgy is katolikus iskola lesz.

A lázas önmeghatározó munkában bizonyos tekintetben a mű

ködő rendi gimnáziumok szolgáltatják a mintát: az biztos, hogy
olyan színvonalra kell törekedni. A szerzetes tanárok teljes odaadá
sával azonban az élet más területein is elkötelezett pedagógusok
nem vehetik fel a versenyt/ ez nyilvánvaló. Ugyanakkor civilként
talán a polgári, értelmiségi létre jobban tudják - főleg életmodell
jükkel, példájukkal- felkészíteni a gyerekeket. A bevezetőben em
lített dilemmának a tisztázása a gyakorlatban az iskolára hárul (s
ez nem is baj, ha a gyakorlat tapasztalatait manipulálás nélkül en
gedjük leszűrődni). Feladata-e az iskolának az evangelizálás? Ha
igen, milyen mélységig és hogyan? Egyáltalán mi az/ ami az evan
gelizálásból iskolai mafaj? Elég-e csak a hit felé orientálás? Ezek a
kérdések ugyanis a gyakorlatban olyan triviális kérdésekben jelent
keznek/ mint például: elvárhatja-e az iskolafenntartó egyház, hogy
az iskola szankcionálja, ha egy gyennek nem jár templomba vasár
nap? Az iskola dolga ez vagy a szülőké? És mi van akkor, ha a
szülők erre nem fektetnek hangsúlyt?

Ezen a ponton kell legelőször elgondolkodni. Egy stabil, érték
választásaiban artikulált társadalomban (volt ilyen?), például a há
ború előtt, világos volt, hogy aki katolikus iskolába adja a gyenne
két, mit akar, mit vállal. Tudta, mit jelent a katolikus egyház, mert
annak státusa és megnyilvánulásai határozottak és egyértelműek

voltak. Ma azonban azok a szülők, akik egyházi iskolába kívánják
járatni a gyermekeiket, a legkülönbözőbb szinteken katolikusok.
(Ezek a szintek persze nem -jelentenek értékkülönbséget!) Vannak
köztük buzgók, aztán tessék-Iássék, konformista hívők, vannak kará
csonyi-húsvéti templomba járók, és vannak nagy számban, akik nem
hívők, de elegük volt az addigi arctalan iskolai gyennekmegőrzésből.
Hallottak valamit arról, hogy lIa papok ráncba szedték" régen a gye
rekeket! És ártani biztos nem árt/ ha az a kölyök hittant tanul! Aztán
persze jelen vannak azok a szülők is, akik konjunktúrát szagolnak.

Budakeszin, ismerve a szülők heterogén összetételét (de abból
kiindulva, hogy a már felvett gyerekek mind egyaránt az iskola
megtartandó tanulói), megpróbáltuk megtalálni azt a közös plat
formot, amelyen a sziklaszilárd hívőétől a potenciális szim
patizánséig minden elképzelés együtt lehet. Ezt a következőképpen

fektettük papírra:
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Nevelés "Az iskola végezze el a minden iskolától elvárható civilizálást. Faragjon
kulturált, kommunikáciéképes, önmagával és embertársaival szemben fel
elősen gondolkodó, érett embereket. Alakítson ki érzelmi kötődést a haza
és a magyar kultúra iránt. Tegye lételemmé a munkái, formáljon szilárd,
igazságra törekvő erkölcsi rendet afejekben. (Mindeddig feladata egyál
talán nem különbözik a világi iskolákétól.)

Az evangéliumi tanítás esszenciája: a másik ember feltétlen szeretete,
a másik ember alakjában megformálódó istenképmás abszolút tisztelete,
nem bántása. kiszolgálása, boldoggá tenni akarása - kapja a központi
szerepet. Az Istenhez való viszony egyetlen hiteles megnyilvánulása a
földi életben, tehát az iskolában is - az emberszeretet. Ezt sugározza
minden, amivela gyermekaz iskolában találkozik: a tanárok, a személyzet,
az iskolaliturgia, a falak, a berendezés, a dekoráció, a szokások, a rend.

A keresztényi magatartás jegyében az iskola mindezek fölött fokozottan
sugallja az önvizsgálat, a másoknak megbocsátás szellemét. Emelje pie
desztálra a szerénységet, kedvességet, követelje meg minden helyzetben az
etilats cselekvést. Sugalmazza a teremtett ember elszámolási kötelezettségét.

Mindennek közvetlen módja els6sorban a személyes példaadás, tanórákon
és azokon kívül. Olyan alkalmakat kell teremteni, amikor a nevelési példák
természetes közegben, természetes körülmények között közvetítódhetnek."

Hit "Prohászka Ottokár modern katolikus emberének az élete négy pilléren
nyugszik: tudománvon. erkölcsön, művészeten, hiten. Olyan hitet kell te
há! közvetítenünk, amelynek egyetlen megnyilvánulása sincs ellentmon
dásban a másik három lelki-szellemi tartományt integráló művelt, civili
zált ember felfogásával. A végső okok keresése, a belső, egyénileg élt hit
megszerzése és gyakorlása a cél. A formális elemeket másodlagosnak te
kintjük, s csak annyiban kultiválandónak, amennyiben ezek a közösségte
remtéshez hozzájárulnak. A sziruposságot, giccsességet, képmuiaiásra mó
dot adó hitgyakorlási formákat könyörtelenűl gyomlálni kell. A hívés nem
számonkérhető. A hitre vezetésnek ez a módszere kétségtelenül indirekt,
nem látványos és sokáig nem mémeui. Ez azonban nem gyorstalpaló."

Fegyelem .Szinije a munkavégzést sohasem akadályozhatja. Alaphangulata legyen
oldott, de nem tévesztheti el a kommunikációs helyzeteket, különbségeket.
Megkövetelése szeretetteljes, de következetes legyen. A diákok érintkezését
nema leszorított engedelmesség, hanem a közvetlen, ám tisztelettudó viszony
szintjén kell tartani. (Ez ismét érvényes lehet minden iskolára.)

A követelményeket mindig (természetesen nem mindig azonnal) in
dokolni kell. A fegyelem legbiztosabb módja a tanári, nevelői jelenlét, az
alapos biztosítás, a tamllói szabadidő megtervezése és (spontánnak tet
sző) vezénylése.

Különösen e téren kell megnyerni a szűlők egyetértését."
A fenti önmeghatározás katolikusságát a fenntartó egyház, a sa

ját szempontjából teljesen logikus módon, kevesellte. A benne fog
laltak elérésére, szerinte, egy nem katolikus iskola tantestülete és
diákja is törekedhet, azok nem mondanak többet egy általános, hu
.mánus szemléletű iskolai célnál. S ebben egyet kell értenünk: az
embereszményt állítja előtérbe, ideológiai érvelés nélkül, de a ke-
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resztény hit fényében. Utólag elolvasva (s a kívülről elolvasóknak
valószínűleg azonnal ez volt az érzése) benne van a negyvenéves
szocializmusmaszlag-indoktrinációtól teljesen megundorodott em
berek viszolygása bármilyen ideológiai máz megfogalmazásától,
még akkor is, ha maguk csendesen a keresztény hit szerint élnek
is. A vád viszont igaz: ebből hiányzik az egyházba integrálás célki
tűzése. Ezt a kritikát el kell fogadni, de tanulságos megvizsgálni,
miért tartja egy világi hívő katolikus testület a humanizálást ele
gendőnek, s - szinte - miért feledkezik meg az egyházról. önálló
utakról, hit és egyház különválasztásáról volna itt szó? Azt hiszem,
sokkal inkább csak a két lábbal a földön járó, életismerő. evilági
ember gyakorlati szempontjai ütköznek itt az életnek szükségkép
pen más aspektusait hangsúlyozni kívánó papi felfogással.

Sok konfliktus fakadhat abból, ha az egyház egyoldalúan, csak
a saját térvesztése szempontjából ítéli meg az egyházüldözés és
egyáltalán a kommunista rendszer negyven évét. Az a tény ugyan
is, hogy az egyházi iskolákat szinte teljesen lefejezték, nemcsak azt
hozta magával, hogy a hívő emberek száma csökkent (ez más, rész
ben önkényes intézkedések, részben általános korjelenség követ
kezménye!), hanem legérzékelhetőbbenaz általános kultúra, a civi
lizáció szintjét csökkentette. Az egyházi iskolák ugyanis Magyaror
szágon a történelem során nemcsak evangelizáltak (igaz ugyan,
hogy homogénebb társadalmi közegben dolgozhattak, ahol az
evangelizálás feladatát ráadásul az egyház más intézményei végez
ték), hanem civilizál ták az országot. Fő feladatuknak ugyanis nem
csak azt tekintették, hogy a vallásos emberek utánpótlásáról gon
doskodjanak, hanem azt is, hogy a közéletet, közigazgatást, a tu
dományt, a művészetet, a polgári létet lássák el képzett - és persze
szilárd erkölcsi alapokon álló - emberekkel.

Azon felesleges siránkozni, hogy Magyarországon a hit hátor
szága megvékonyodott. Az Isten-tudat nélkül felnőtt generációnak
ez a lét természetes állapota. Ateizmusa nem aktív, valami ellen
irányuló ellentartás, nem harcos tagadás, hanem mindössze üres
jelentéstartomány. Mindaddig nem is lesz belőle ellenség, amíg
nem dörgölik folyamatosan az orra alá evangelizálandóságát és
alacsonyabb rendű erkölcsiségét. A csak emberszeretetre kon
centráló megfogalmazásban viszont nyoma sincs olyasminek, hogy
a hívő többet érne a nem hívőnél!

Versengési terep: a hit mélysége

A hierarchia feltétlen tiszteletéhez szokott iskolafenntartók, a mű

ködés-döntéshozás konfliktusait kisérő egyházi-fenntartói állásfog
lalások gyakran azt sugallják, hoy a világi iskolaszervezők "csök
kentett értékű" katolikusok. A szakmai, pedagógiai, sőt a szervezési
és gazdasági kérdések is nemegyszer ideológiai síkra tevődnek át.
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Ha a sürgető gazdasági gondok felvetésére a Szentlélek és a Gond
viselés emlegetése a válasz, a dialógust nem lehet folytatni. A vitá
nak vége. A hierarchikus vezetés teljhatalommal dönt az általa lét
rehozott szellemi műhelyben is, ahol kvalifikált szellemi munkások
dolgoznak: eldönti, mi a helyes, megítélheti ki-ki katolikusságának
megfelelő vagy tévelygő voltát, mindenki hitének mélységét.

Ha a munkaadó éberen őrködik a pedagógusok hitének külsö
megnyilvánulásai felett is, akkor az emberek elkezdenek a "megfe
lelésre" koncentrálni. A világi tantestület tagjainak nagy része ad
dig a családján belül élte hitéletét, s katolikus barátaival való tár
sadalmi-társasági együttléte is a polgári élet formáinak megfelelően

zajlott. Sohasem tartotta szükségesnek demonstrálni: "Lám, én hívő

vagyok ám!" Az egyház alkalmazottjaként azonban azok a hívők,

akik csak egyszerű, mezei katolikusok voltak, tehát nem voltak kis
imakörök, közösségek tagjai, furcsa, ezoterikus szertartásokban ta
lálják magukat, amikor például mindössze szakmai megbeszélésre
számítottak. Azelőtt mondjuk, nem szoktak hozzá az értekezlet előtt

a közös imához, egyszeruen azért, mert saját polgári normáik szerint
nem igényelték azt. Most viszont nemegyszer elvárják tőlük. A tisz
tességes, normális, civil keresztény élet kevésnek bizonyul.

Az egyház mint munkaadó

Civii egyházi szféra Az olyan helyzet, ahol bármilyen ellenszegülés az ideológia iránti
kötődés megkérdőjelezéseként értelmezhető, feudális függés, és
cselekvésében bénítja az alárendeltet. Csakhogy egy iskola, különö
sen egy gimnázium kettős irányítással nem tud műkődni, Egy köz
ségi egyházi iskolabizottság, a maga több funkciót ellátó, társadal
mi munkás tagjaival, ezerfelé szakadó, kimerült plébánosával leg
feljebb arra alkalmas, hogy - miként egy iskolaszék szülőcsoportja

- a laza társadalmi ellenőrzést gyakorolja. A szakmai működés
irányítására azonban (legalább úgy, ahogyan azt az "oktatásügy"
csinálta) képtelen. Koncepciójával általánosságokban mozog, pon
tos elvárásokat nem tud megfogalmazni. Az elképzelésével ellenté
tes gyakorlati döntéseket pedig homlokráncolással kíséri. Bizalmat
nehezen szavaznak a kívülről jött civilnek, a munkaköri köteles
ségek között viszont szívesen látná az önfeláldozást.

Kicsiben az iskola működésében is benne van a laikusok kontra
beöltözött papság konfliktusa. A gyakorlati döntések kapcsán kivi
láglik az egyház járatlansága evilági ügyekben, menedzselési ta
pasztalatlansága, az, hogy a civil élet szférájában képtelen tartani a
lépést a civil szférával. Mondhatni: a magyar papság elszórtan és
rendszertelenül megfogalmazva másutt is találkozik a laikusok el
térő szempontjaival, de a civil egyházi szféra öntudatosan artikulált
formájával talán most, az ilyen iskolákban találkozik először!
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A régi falusi egyházi iskolák szervezeti felépítésével ellentétben,
ahol, a néhány tanító felettese és instruktora lehetett a plébános,
ma más kell. Véleményem szerint községi plébánia gimnáziumot
működtetni sem anyagilag, sem szakmailag nem képes. Ki kell
mondani, hogy ma a polgári lét ismerete, annak szükségletei, a
pedagógiai munka és pedagógiai irányítás terén a világi pedagó
gusok térfelén van a nagyobb szakértelem. Ahol az iskolák irányí
tása helyettük a plébániai papság kezébe kerül, ott fennáll a veszé
lye annak, hogy nem eléggé veszik tekintetbe a pedagógiai szempon
tokat.

Mi a civil pedagógus feladata?

Elsődlegesen a kultúraközvetítés. Ha kap is az iskola evan
gelizációs részfeladatot, az csak a civilizálás, mellé illesztve diszk
réten, az erőszakosság leghaiványabb árnyéka nélkül lehet jelen.
Pedagógiailag szervesen, a tantestület természetes életvitelével
adekvát módon. A pedagógiátlan, az élet és a gyermek nem isme
réséből fakadó elvárásokat nem lehet teljesíteni. Ez a türelmes, hosz
szú távú megalapozásra támaszkodó iskolai szemlélet könnyen ösz
szeütközésbe kerülhet a plébániai szempontokkal: hosszú távra ter
vez, s nem feltétlenül jár gyors sikerekkel, míg az hirtelenül emel
kedő statisztikai adatokat, a diákmisén tele templomot szeretne. A
plébániai hittantanítás a kész válaszok, nem pedig a kétkedés köz
vetítésének fóruma. Az iskola egésze viszont a hit felé mozdítás, a
meghívás eszközei közül főleg csak a jó példát és a lassú meg
győzést választhatja. A civil katolikus pedagógus, aki nem tett
engedelmességi fogadalmat az egyháznak (ezért nem is lehet vele
úgy bánni, mint egy káplánnal), munkaeszközétől fosztódna meg,
ha lemondana az önálló gondolkodásról, tevékenysége pedig káros
volna, ha nem a keresés, a kutató gondolkodás felé orientálná a
gyermeket. Kifejezetten ártalmas például a kátés merevség a kis- és
nagykamasz korban, amikor a gyermeknek amúgy is életkori sajá
tossága a lázadás, tiltakozás. A kultúrán át közvetített hit viszont
szervesen épül az ember egyéniségébe.

Türelmetlen, előtérbe tolakodó, mereven vallásos életre nevelés
csak görcsöket, ellenkezést vált ki, vagy ami még rosszabb, képmu
tatást. Ha pedig mégis úgy adódna (amit én kétlek), hogy azoknak
volna igazuk, akik a fokozatos, rávezető, türelmes módszert itt és
ma az evangelizáció szempontjából elégtelennek tartják,' nos, akkor
még mindig vígasztalhatjuk magunkat azzal, hogy azért az elvég
zett civilizálás nem veszett kárba.
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