
KORPICS MÁRTA

1966·ban született, a Ja
nus Pannonius Tudo
mányegyetem magyar
művészettudomány sza
kán végzett. 1989-ben a
Baranya Megyei Múzeu
mok Igazgatósága Nép
rajzi Osz1ályán segédmu
zeológusként dolgozott.

.Katolikus iskolában
tanítok/tanulok"
.Katolikus iskolába járok, katolikus iskolában tanítok" - ezzel a
címmel írt ki pályázatot az Új Ember katolikus hetilap. A pályázat
meghirdetésének célja többek között az volt, hogy az egyházi isko
lában tanulók, tanítók, dolgozók saját maguk fogalmazzák meg
mindazt, amit fontosnak tartanak elmondani eme intézményekről.

Összesen 83 pályamű érkezett. Voltak iskolák, amelyekből több
gyerek küldött be dolgozatot, voltak, amelyekből csak egy-egy.
Több olyan iskola volt, ahonnan csak tanári pályamű érkezett.
Ezekben az iskolákban nem értelmezték a pályázatot egyfajta búj
tatott központi direktívaként. Peltételezhetjük. hogy általában taná
ri, szülői felkérésre - némely esetben kimutathatóan tanári "fel
adatkijelölésre" - születtek meg a diákok munkái. Néhány dolgo
zat esetében a tanári-szülői segítség nemcsak addig terjedt, hogy
mindegyiket számítógéppel leírták, hanem a stiláris-nyelvi javítá
sokon túl érezhetően közös sugallatra keletkeztek. Ha egy 3. osztá
lyos kisgyermek például tökéletes biztonsággal alkalmazza az idé
zőjel sajátos jelentésmódosító hatását, nem arra kell-e gondolnunk,
hogy egy koraérett kis zsenivel van dolgunk? De hogy egy iskolában
féltucat ilyen akadjon? Ezeket a tartalmi elemzés során nem vettük
figyelembe, így vizsgálatunk a 88 dolgozatból csak 66-ra terjed ki.

Az ország nagyon sok városából, falvából érkezett pályázat
(még a határon túlról is), de nem mindegyik katolikus iskolából.
Vagyis ezek az írások nem képesek arra, hogy a Magyarországon
folyó katolikus iskolai oktatást teljes mértékben bemutassák, nem
tudnak számunkra teljes képet adni az oktatás helyzetéről, problé
máiról, az itteni nevelési elvekről, a diákok és tanárok vágyairól.

A vizsgálat során természetszerűleghárom csoportba soroltuk a
beérkezett pályázatokat, és az alábbiakban külön-külön értékeljük az
általános iskolai, a gimnáziumi tanulók, illetőleg a tanárok pályázatait.

1. Általános iskolások

31 értékelt pályamunkában a leggyakrabban előforduló szempon
tokat soroljuk föl, s a dolgozatokból egy-két esetben példát is ho
zunk. A szám arra utal, hány dolgozatban találtunk olyan motívu
mot, amely megítélésünk szerint szorosan kapcsolódik akiemelt
jellemzőhöz.

Istenhez való köt6dés: 20. ( "Jó érzés, hogy Isten segítségével ta
nulhatunk...")
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"...az imádkozás
számomra nem volt új,

de itt megértettem, hogy
ezvalójában miért is

szükséges."

"...nagyon jó, hogya
heti órarendben ahittan

is szerepeL."

"Az életem - most már
tudom - jó irányban

halad."

"Egyre jobban érzem
magam a bőrömben, s
ezt az iskolának és a

Mindenhatónak
köszönhetem.' ,

"Karácsony és húsvét
előtt lelkigyakorlaton

veszünk részt."

Az előző és a mostani iskola összehasonlítása: 18. Természetes, hogy
ezt ennyire fontosnak tartják, hisz a legkönnyebben így tudják ér
zékelni és érzékeltetni a különbséget a nem vallásos és a vallásos
iskola között. ("Az az iskola nem katolikus. Amikor odajártunk
nem volt hittan..."

Közös ima (órák előtt/után, valamilyen szempontból fontos esemény
nél): 18. Ez a tulajdonság sok esetben az előző iskolával összevetve
jelentkezik. A másik fontos megjegyeznivaló, hogy az ima nagyon
sok gyerek életében egy egészen új, fontos dolgot jelentett, vagy ha
nem is egészen újat, de ezekben az iskolákban világosodott meg
számukra az ima értelme.

Hittanóra: 17. A legtöbb iskolás számára a hittan az új - az is
kolai - keretek között szokatlan újdonság volt. A leírásokból az
derült ki, hogy mindannyian érdekesnek, jónak tartják ezeket az
órákat, sokszor felüdülésnek tekintik a többi tantárgy között. Ez
arra enged következtetni, hogy általában jó tanárok (sok esetben
papok) tartják az órákat, s mint az egyik'fontos, a más jellegű is
koláktól elválasztó különbségként, az iskolavezetés is nagy hang
súlyt fektet a hitoktatás minőségére.

Hit- és lélekbeni gyarapodás: 16. Olyan folyamatra utalnak a diákok,
amely a lelki életükben, általuk is megragadható módon végbement.
Ezt a szempontot azok a gyerekek emelték ki, akik már katolikus
iskolába kerü1ésük előtt is vallásosak voltak, misére, hitoktatásra jártak.

"Megváltoztam", "jobb ember lettem": 16. Valójában ez összefügg
az előző kategóriával, de különválasztottam, mert két különbözö
módon fogalmazták ezt meg a gyerekek, vagyis számukra ez nem
minden esetben jelenti ugyanazt.

Fegyelem (iskolai): 15. Sok esetben ez úgy jelentkezett, hogy össze
vetették az előző iskolájukban tapasztaltakkal. Mindannyiuk szá
mára értéket jelentett, hogy tanáraik, nevelőik szigorúbbak hozzá
juk, többet követelnek. ("Tanáraim nem szeretik, ha valamelyik tanu
ló nem úgy viselkedik, mint egy Istenben hívő gyermek, csúnyán
beszél, osztálytársaival durva, agresszív, a felnőtteket nem tiszteli.")

Egyházi, állami ünnepek megtartása (és ezek szimbolikus jelen
tésének ismerete): 15. Az ünnepek teszik az egyébként egyhangú
hétköznapokat változatossá. Megemlítik az ünnepi előkészületeket,
s azt, hogy keresztény emberként hogy kell egy keresztény ünnepet
megünnepelni.

Szentmise: 15. A szentmise napjaik, ünnepnapjaik részévé vált.
Egyértelműen felfogják - s közvetítik azt a tényt, hogy a gyakorló
vallásos ember életéhez hozzátartozik a szentmisén való részvétel.
("Egyházi ünnepeken, évnyitón és évzárón szentmisén veszünk
részt. Ezért a templomban gyakran együtt vannak az iskola tanulói,
ilyenkor együtt beszélünk Istenhez és magunkban elmélkedünk
cselekedeteinkről.")

Tanárok: 14. Nagyon sokan kiemelik, hogy megváltozott a viszo
nyuk tanáraikhoz. Úgy értékelik, hogy több segítséget kapnak itt a
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"Amióta ebbe az
iskolába járok,

családommal együtt
többet járunk

szentmisére, jobban
gyakoroljuk vallásunkat."

tanáraiktól, s ez a "haszon" főként a mindennapi problémáikkal,
gondjaikkal kapcsolatban jelentkezik. ("Az előző iskolámhoz ké
pest nemcsak a tanárok és a tanítási módszerek, a nevelés között
volt különbség, hanem a tanárok és diákok közti viszony is más.")

Iskolájuk külső-belső képe: 14. Sokuk számára fontos, hogy a hely,
ahova járnak, már külső képével is tükrözze azt, hogy itt vallásos
oktatás folyik. Leírják, milyen képek vannak a falon, hol van a
kápolna, hol van kereszt, mit is jelentenek ezek az elemek. ("Min
den teremben található Jézus életéből modern stílusú kép. Nem
szép, de kifejező.")

Szeret ide járni: 14. Kifejezetten hangsúlyozzák, hogy szeretik is
kolájukat, és általában azt is megfogalmazzák, hogy miért. ("Min
denesetre nagyon szeretek ebben az iskolában jámi. Nyugodtabb
és kiegyensúlyozottabb vagyok.")

Követelményszint (magasabb): ll. Sok esetben azt, hogy teljesíteni
kell, képességeiknek megfelelően kell tanulniok, a keresztény em
ber kötelességeként fogalmazzák meg. ("...szeretném becsületes
munkával és jó tanulással megköszönni, mert úgy érzem, hogyeze
ket az éveket illik megköszönni, hogy itt tanulhattunk.")

Vallásgyakorlás (általában): lD. Azokat a megfogalmazásokat te
kintettük idetartozónak, amelyek kifejezetten arra utalnak, hogy az
iskola szellemisége által közelebb kerültek vallásukhoz. gyakorló
katolikusokká váltak, illetve válnak.

Viszonya valláshoz: 9. Azokat a kijelentéseket soroltuk ide, ame
lyek utaltak az illető személyes érzéseire. ("Nagyon sokat jelent majd
szerintem az életemben, hogy katolikus iskolába járok. Egyrészt hoz
zászoktam, hogy mindig mindent becsületesen megtanuljak, másrészt
örök életemre becsületes, istenhívő, keresztény ember leszek.")

Ezeken kívül a következő jellemzőket sorolták fel a tanulók. Jó a
közösség: 9, sok éneklés: 8, családi háttér: 7, közös programokfontossága:
6, nyelvtanulás: 6, későbbi tervek (életben): 6, lelkigyakorlat: 4, néptánc,
népszokások (mini tantárgy): 4, ökumené fontossága: 4, tanulmányi és
sportversenyeken való részvétel: 4, cserkészcsapat: 4, új napirend: 2, el
mélkedés: 1.

2. Gimnáziumi tanulók

Következő csoportunkba kerültek azok az írások, amelyeket gím
nazisták és a négynél több osztályos gimnáziumban tanulók írtak,
hiszen ezek az iskolák már egy egészen más jellegű oktatást kép
viselnek. Sokkal korábban kezdődik itt az érettségire, felvételire va
ló felkészítés, talán a gyerekeket is felnőttebbként kezelik.

22 pályamunka tartozik ebbe a csoportba, s a bennük található
jellemzők nagy része átfedést mutat az általános iskolaiakkal. Ezért
csak abban az esetben fűzünk megjegyzést a kategóriákhoz, ha
ezek teljesen újként jelentkeznek, illetőleg olyan nagy arányú az
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"Én aiért választottam
ezt a gimnáziumot, mert
úgy érzem, tartást ad és

megalapozza egész
életemet."

előfordulásuk, hogy az mindenképp értelmezést követel. Az első

négy kategóriát azért emeljük ki, mert ezek voltak azok a szempon
tok, amelyek szinte mindegyik pályamunkában szerepeltek, így
ezek fontosságáról mindenképpen beszélnünk kell.

Közös programok fontossága: 18. A gimnazista korosztály számára
fontosabb, hogy ne csak a tanáraival, a felnőttekkel, de társaival is
megfelelő kapcsolatokat alakítson ki, ezért emelik ki a legfontosabb
kritériumként a közösséget. ("Számomra azért fontos ez az iskola,
mert a lelki és közösségi élet tartalmas, élménydús.")

Keresztény emberré válni: 18. Az idősebb gyerekek már sokkal in
kább meg tudják fogalmazni azt, hogy életükre, jövőjükre milyen
hatással van jelenlegi iskolájuk. A magas szám jelzi, mennyien és
mennyire fontosnak tartják,

Jó közösség: 16. Gyakorlatilag az első szempont kiegészítése, más
megfogalmazása. ("Ez az iskola megtanít közösségben élni, elfo
gadni a másik embert minden hibájával együtt.")

Kapcsolat tanáraikkal: 15. Minden esetben a kapcsolat emberi me
legségét és a számukra való - többféle - hasznát emelik ki. ("A
bennünket körülvevő tanárok arcáról szinte sugárzik a szeretet.")

A továbbiakban a tartalmilag azonos kategóriákat összevonva
három fő csoport alakítható ki: a diákoknak tanulmányaikhoz, na
pirendjükhöz és az iskola vallásos jellegéhez kapcsolódó vélemé
nye alapján.

Iskolai tanulmányok:
A műveltség megszerzésének fontossága: 8. ("Az intézmény az évek

során megőriztemagas tanítási és erkölcsi színvonalát.")
Szokásostól eltér6 tantárgyak: 5 (latin: 3, filozófia: l, kézművesség:1).

Nyelvtanulás: 5. Továbbtanulás: 2. Külfdldi tanulási lehet6ség: 1. Amint
látjuk ezek a kategóriák egyáltalán nem csak az egyházi iskola ese
tében jellemzőek,s mint ilyeneket, a diákok a megadott téma szem
pontjából nem is tartják igazán kiemelendőnek.

Napirend, megváltozott iskolai szokások:
Szentmise: 9. ("Kápolnánk mindig nyitva áll az Istenhez fordulók előtt

s a közös szentmisék, éneklések is szerves részei a hétköznapoknak.")
Rendszeres ima: 9. ("A nap az órák előtti imával kezdődik. Segít

ségül hívjuk a Szentlelket, hogy ezen a napon is adjon nekünk jó
lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást ahhoz a munkához, amelyre
ma meghívott bennünket; és elindul a nap.")

Lelkigyakorlat: 9. ("Elérkezett a nagyböjt előtti lelkigyakorlat ide-
je. Beszélgetéssel és előadásokkal telt el.")

Elmélkedés: 3. Egyenruha: 3.
Az iskola vallásos jellege:
Ide azokat a jellemzőket választottuk be, amelyek arra a kérdésre

keresnek választ, hogy mi az a többlet, amit nyernek, amit kapnak
a diákok a katolikus gimnáziumokban.

Hittanóra: to. ("Első szembetűnő különbség az volt a régi isko
lánk és a mostani között, hogy hittant és latint is tanulunk.")
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MegváItozott személyiség (pozitívan): 8. (,,A csodák míndig gazdagíta
nak minket lélekben és úgy érzem, megtanítottak arra, hogy az ember
naponta köszönje meg Istennek, hogy egészséges, hogy EMBER")

Közelség Istenhez, Jézushoz: 8. Egyházi ünnepek (méltó megünneplé
sűk): 7. Vallásának gyakorlása: 4.

Ökumené fontossága: 4. (Ez olyan diákok esetében jelentkezik,
akik evangélikus vagy református vallásúakként járnak a katolikus
gimnáziumba.) ("Végezetül pedig hadd mondjam el: boldog va
gyok, hogy katolikus iskolába járhatok. Már csak azért is, mert re
formátusként birtokba vehetem egy másik egyház tanítását anél
kül, hogy protestáns életem megsérülne.")

Egymásra figyelés: 3. Örök értékek tmegkapása): 3.
5 végezetül a beküldött pályázók 50%-a fontosnak tartja megje

gyezni azt a tényt, hogy szeret ide jámi.

3. Tanárok

Talán ennél a csoportnál van az elemzőnek a legkönnyebb dolga.
Hisz a tanárok az igazi végrehajtói ennek a nevelési programnak.
Ennek következtében eléggé egységes kép alakult ki ebben a cso
portban. Tizenkét tanári pályamunkát értékeltünk. Ebből kilenc ál
talános iskolai, egy szakiskolai és kettő gimnáziumi tanári véle
mény. A pályázatokban felsorolt jellemzők három fő témakör köré
csoportosíthatók: az iskolaindítással kapcsolatos vélemények; a ka
tolikus iskolában tanító tanár személyisége, a vele szemben támasz
tott követelmények, melyek nagyon sok esetben belső elvárások; az
itt nevelendő gyerekekről, az átadott ismeretekről, ideológiáról ki
fejtett vélemények. A tanári pályamunkák egy része vallomás jelle
gű: saját tanítási gyakorlatának, elveinek bemutatásán alapul (8
db), másik része inkább információkat közöl.

Iskolaindítás:
Iskolaindítás (általánosságban): 8.
Negatív társadalmi megítélés (iskolájuké, egyházé); 7. ("Az épület ak

kor kerül kötelező átadásra, ha a katolikus iskolába beírtak létszá
ma eléri az 51 %-ot. Elképzelhető, hogy mennyire erős a harc, hogy
ez ne sikerülhessen.")

A korábbi tanári kar (a vele kapcsolatos problémák); 4. ("Az átszerve
zés nálunk sem volt zökkenőmentes. Öt kollegámtól meg kellett
válnunk, természetesen kaptunk helyettük másokat.")

A gyerekek létszámvá1tozása: 2.
A tanár személyisége:
Hívő katolikus: 12. A tanárok saját maguk számára fogalmazták

meg azt, hogy ahhoz, hogy katolikus szellemben taníthassanak. ne
kik is hívőknek kell lenniük.

Új elvárások: 6. ("A legnagyobb kérdés az volt, megfelelünk-e,
megfelelek-e a katolikus iskola elvárásainak, a velem szemben tá-
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masztott követelményeknek. Kell-e, s ha igen, miben kell változ
nom, hiszen az eddigi munkámon kívül ezután a gyennekeknek az
Istenhez vezető utat is mutatnom kell.")

A tanármint lelkipásztor: 6. (IIÚgy tartom, a legnagyobb nevelőerő

a szeretet, a példamutatás és a következetesség.")
Szeretet: 5.
A gyermekek tanítása:
1. Tantárgyak: Hittan: 8. Énekóra: 2. Erkölcstan: 2. Családi életre

nevelés: 1. Egészségtan: 1. Biblia-kör: 1. Cserkészet: 1.
2. Állandó iskolai szokások, hagyományok:

Közös ima: 7. ("Az étkezést imával kezdjük, ez önmagában is
csendet kíván és a csend lassan úrrá vált a hangoskodáson.")

Szentmise: 6. (IIIgazgatónőnk bölcs döntése volt, hogy nem tette
kötelezővé,hogy csak a mi kápolnánkban lehet részt venni a szent
misén, és bélyegzés sincs. Az eredmény: a gyerekek székei nem
maradnak üresen a szentmisén.")

Lelkigyakorlat: 3.
3. Közvetítendő értékek:
Krisztus életének, tanításának követése: 10. (lISzeretném elérni, hogy

a keresztre feszített Krisztus jelképe szuggesztív erővel hasson ma
gatartásukra, ne csak tudják, hogy van ilyen az osztályban, hanem
szívükkel érezzék. érte1mükkel felfogják annak parancsoló tekinté
lyét.")

Istennel való kapcsolat kialakítása: 10. (11Istennek, Istenhez folytatott
meghitt beszélgetések remélhetőlega béke, az egymás iránti tiszte
let, a szeretet, a megbocsájtás felemelő érzését alakítják ki a keresz
tény gyennekekben...")

Szeretet: 10. Tisztelet (egymás iránti): 8.
Egyházi ünnepek megismerése, megünneplése: 7. (liA Mindenszen

tek, az adventi ünnepség, a karácsonyi pásztorjáték, a .Balázsál
dás", Hamvazószerda, almaszentelés... megünneplése. tartalommal
való megtöltése megkezdődött.")

Megbocsájtás: 5. Békesség: 4.
A tanárok és a diákok egymáshoz való viszonya a tanintézmény

legfontosabb alkotóeleme. Láthattuk, hogy a tanárok világosan
megfoga1mazták a katolikus oktatásra vonatkozó legfontosabb
alapelveiket. s hogy a diákok mit tartanak egy katolikus oktatási
intézmény jellemző tulajdonságainak. Megfogalmazták - olykor
saját suta szavaikkal, olykor a számukra valószínűleg sokszor is
mételt mondatokkal, szófordulatokkal -, mely dolgok, tantárgyak,
események, eszmények jelentik számukra a katolikus iskolát. S ha
összeveijük a tanári kategóriákat a diákokéival. meg kell állapíta
nunk, hogy ezek nagymértékben fedik egymást. Az oktatás értel
me: a tanár és a diák közti építő párbeszéd létrejötte. Megállapít
hatjuk. hogy a katolikus oktatás ezen a téren elkönyvelhet kezdeti
sikereket. Ezek az írások arról szólnak, hogy ez a párbeszéd meg
indult.
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