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Katolikus iskolák ma
"Az egyháza katolikus iskola által sajátos módon részt vál/al a kulturális
párbeszédben, s ezzel elősegíti a valóságos fejlődést, amely az ember teljes
kiformálódásához vezet. Az egyház a katolikus iskolát úgy tekinti, mint az
egész emberiségnek nyújtott igen-igen fontos szolgálatot. Ugyanakkor nem
veszi hallatlanra azt a sokfajta fenntartást és sokrendű ellenvetést, amely
különböző tájakról a katolikus iskolával szemben hangot kap, kétségbe vonva
annak létjogosultságát.

Az iskola azzal válik katolikussá, hogy - bár más-más fokon - az
iskolai közösség minden tagja osztozik a keresztény világlátásban, és ezt
ki is jelentik. Igy ebben az iskolában az evangéliumi elvek válnak nevelési
eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá. Ha teháta katolikus
iskola, mint minden más iskola, arra a célra van rendelve, hogykritikusan
és módszeresen átadja a műveltséget, és ezáltal a személy teljes kiformá
lódásán munkálkodjék; ezt a célt a keresztény világlátás szerint igyekszik
elérni, ezáltal kapja meg »azemberi kultúraa maga előkelő helyét az ember
hivatásának teljes egészében«.

A katolikus iskola feladata, hogy szintézist teremtsen egyfeló1 a művelt

ségés a hit, másfelől a hit és az élet pólusai közt. Azzal is szolgálatot tesz a
mai pluralista társadalomnak, hogy a műveltség és az oktatás világában in
tézményes módon biztosítja a keresztény jelenlétet, puszta létezésével felmu
tatja a hit gazdagságát, feleletként fölkínálva azt mindazon kérdésekre, ame
lyek kínozzák az emberiséget. Mégis mindenekfdlöttt arra hivatott, hogyalá
zatos és szeretetteljes szolgálatára legyen az egyháznak azzal, hogybiztosítja
jelenlétét a nevelés és az iskolázatás területén az egész emberi nem javára."

"'"'l'

A rendszerváltozás utáni időnek egyik legfontosabb kérdésévé az
iskolaügy vált. Minden társadalom életét meghatározza, mit örö
költ az előző generációktól, és mit tud továbbadni a következő

nemzedéknek. Ezért természetes és érthető, hogy e téma a viták
kereszttüzébe került. A konkrét ismeretanyag átadásán kívül meg
határozó és emberformáló az a mód, ahogyan az iskola az ismere
teket és az értékeket közvetíti. A szülői ház, a család után a gyer
mek életében a tanári magatartásformák szolgálnak leginkább pél
dával.

Az elmúlt csaknem négy esztendőben az iskolaügyben fontos
döntések születtek. Törvényt hoztak a közoktatásról. amely világo
san kimondja a szabad iskoláztatás jogát: a szülő szabadon választ
hatja meg gyermeke számára azt az iskolát, amelyben olyan okta
tásban és nevelésben részesülhet a gyermek, amely további élete
szempontjából a legmegfelelőbb.
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A szabad
iskolaválasztás és
iskolaalapítás joga

A szabadság, amely osztályrészünk lett, nem csupán annyit je
lent tehát, hogy valóban függetlenné és önállóvá válhatott az or
szág. Azt is jelentette és jelenti, hogy megszűnt a központi utasítá
sos módszerrel vezérelt egységes ideológiai és világnézeti oktatás.

Az egyházak társadalmi szerepvállalása újra lehetségessé vált. A
törvények biztosítják ismét, hogy az egyházak intézményeket tartsa
nak fenn, és szabadon tevékenykedjenek bennük. Az államosítás 1948
ban egy tollvonással megszüntetett egy olyan iskolarendszert, amely
ben az iskolák mintegy hatvan százalékát az egyház tartotta fenn.

A restauráció veszélyei

A restauráció és a
reprodukció lehetetlen

A szabadság évei különleges kihívást jelentenek az egyházak szá
mára, így a katolikus egyház számára is. Annak ellenére, hogy át
alakult a hazai társadalom - egyrészt nagymértékű városiasodás
ment végbe, másrészt a szekularizáció a vallásos, nem vallásos em
berek arányát is megváltoztatta -, nagy a kísértés a restaurációra.
Arra, hogy visszaállítsuk a megszüntetett intézményrendszert. Az
idősebb generáció számára az 1948 előtti iskolarendszer jelenti a
mintát, ebben nevelődtek. ezt ismerik. Közben nem veszik észre,
milyen veszélyes zsákutcába kergethet bennünket a restauráció:
mert nincs szükség mindenütt iskolára, ahol volt, és sok helyen
szükség volna ott is, ahol nem volt. Ugyanakkor a régi iskolák
visszaállításával legalább fél évszázaddal ezelőtti állapotot kon
zerválnánk. Egy másik kísértéssel is meg kell küzdeni: a nyolc ka
tolikus gimnázium "megsokszorozásának" igényével is - a fiata
labb generáció számára ezek az iskolák jelentik a mintát. Ez sem
lehetséges: a történelmi kényszer ezeket az iskolákat "elitiskolák
ká" fejlesztette, amelyekben - a hetvenes évek közepéig - szinte
kizárólag szerzetestanárok végezték a munkát.

Határozottan ki kell mondanunk tehát a "restauráció" és a "re
produkció" lehetetlenségét. Bármennyire érthető is a nemritkán ele
mi erővel feltörő nosztalgia a régi iskolák iránt, a konkrét történel
mi kihívásra, az egyházi iskolák iránti mai igényre kell konkrét
választ adni az adott lehetőségekközött.

Kihívás az iskola lehetősége az egyház számára. Nem kis ellen
érzést tapasztalhatunk az egyházi iskolákkal szemben. Ez az ellen
érzés sokszor félelemből fakad: nem kevesen vannak, akik egy ed
dig érvényesült ideológiai "balra át" után most az ideológiai "jobb
ra át" vezényszavától tartanak. Ezeket a félelmeket csak úgy lehet
eloszlatni, ha iskoláink valóban a szabadság iskolái lesznek, ame
lyek szabadon választhatók tanárnak, szülőnek-diáknakegyaránt,
s ahol a keresztényelkötelezettségből fakadó szolgálatban senkinek
sem kell félnie semmiféle "ideológiai uralom"-tól,

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a negyvenéves üldöztetés, el
nyomatás vagy legjobb esetben a megtűrtség állapota után, amikor
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.Jeparancsolták" az egyházat az ifjúsággal való foglalkozás színte
réről, könnyen visszájára fordulhat a helyzet: "Eddig nekünk pa
rancsoltak - most majd mi mondjuk meg, hogyan lesz ..." Annál
is inkább valós ez a kísértés, mert a legtöbb helyen valótlan állítá
sok, téves információk záporában kell talpra állnia az iskolának:
"ott nem tanítanak majd igazi tudományt, hanem állandóan imád
kozni kell"; nem járhatnak farmemadrágban a lányok, nem lehet
majd bált rendezni, s folytathatnánk hosszan tovább a sort.

Az egyházi iskola tanárai

A tanárok felkészítése

A katolikus iskola
30. pont

Az iskolának meghatározó tényezője a pedagógus. Szembe kell
néznünk azzal a ténnyel, hogy nincsenek olyan tanárok, akik nem
marxista szellemiségű főiskolán vagy egyetemen szerezték volna
meg oklevelüket. Természetesen nem azt állítjuk ezzel, hogy ne
volnának és ne lettek volna még a legkeményebb üldözés éveiben
is hitüket megvalló, egyházukhoz ragaszkodó pedagógusok. De
nincsenek olyanok, akik arra készülhettek volna, hogy munkájukat
olyan iskolában végezhetik, amely hivatalosan is vállalhatja egyhá
zuk hitvallását, erkölcsiségét, szellemiségét. Továbbá hiányoznak a
szerzetestanárok, akik máról holnapra iskolát teremthetnének.
Négy szerzetesrend vészelhette át a feloszlatás utáni éveket úgy,
hogy "csak" zsugorították életterüket és korlátozták az utánpótlás
lehetőségét. A bencések, a ferencesek, a piaristák és az iskolanővé

rek rendje csak annyi növendéket vehetett föl évtizedeken keresz
tül, amennyi a meghagyott iskoláik tanár-utánpótlására lett volna
elegendő. Az illegalitásba kényszerített szerzetesrendek pedig nem
voltak abban a helyzetben, hogy a hozzájuk titokban csatlakozó
néhány fiatalt főiskolára vagy egyetemre járassák. Elengedhetetle
nül fontos, hogy lehetőség nyíljon tanárok továbbképzésére, felké
szítésére arra a feladatra, amit az egyházi iskola jelent, mert nem
elegendő csak a szakma ismerete. Ugyancsak nem elegendő a hit
béli ismeretekben való jártasság. El kell sajátítani azt alátásmódot,
ami sajátos szintézist jelent egyfelől a műveltség és a hit, másfelől

a hit és az élet pólusai között. Különleges szolgálat helye a katoli
kus iskola. "Az iskolának mint nevelő intézménynek kifejezett fel
adata, hogy feltárja a műveltségnek erkölcsi és vallási dimenzióit,
épp azért, hogy megmozgassa az egyén lelki működését, és segítse
őt abban, hogy az erkölcsi szabadsághoz eljusson. Ez ráépül a pszi
chológiai értelemben vett szabadságra, de tökéletesíti is azt." Sok
kal többről van szó a tanári szerepben, mint a tudás továbbadásáról
és a keresztény értékrend szerinti életről. Belülről alakítani az em
bert, segíteni abban, hogy szabadságra érjen, és képes legyen az
emberi tudást úgy szemlélni, mint fölfedezni való igazságot: a ne
velő és nevelt, a tanító és tanítvány személyes, testvéri kapcsolatát
föltételezi.
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Miért létesítsünk egyházi iskolát?

Nem azért kell létrehozni katolikus iskolát, mert léteztek egyházi
iskolák, melyeket erőszakkal megszüntettek, hanem mert szükség
van rájuk, és mert a legelemibb emberi jogokhoz tartozik, hogy
ilyeneket létesíthessünk. A gyermekes családok nem kis gondja,
hogy a papíron biztosított szabad iskolaválasztás jogával éljenek.
Ugyanígy gondja az egyházaknak, hogy a törvényben biztosított
szabad iskolafenntartás jogát érvényesítsék. Egyházi iskolát létre
hozni - leegyszerűsítve a képletet - háromféle módon lehet. Vagy
alapít és épít az egyház egy egészen újat, vagy átvesz egy régi
egyházi épületben működő iskolát az önkormányzattól gyerekek
kel, tanárokkal együtt, vagy megszüntetnek egy önkormányzati is
kolát, és az adott épületben megkezdi működésétaz egyházá, olyan
tanárokkal és diákokkal, akik szabadon választják ezt az intéz
ményt.

Részletes elemzések foglalkoznak azokkal a feszültségekkel,
amelyek az egyházi iskolák indítását kísérik. Nem feladatunk, hogy
ebben a témában most elmélyedjünk. Meg kell azonban jegyez
nünk, hogy egy társadalom érettségét vagy éretlenségét mutatja,
hogy képes-e helyet, lehetőséget biztosítani az egyes csoportok tör
vényben biztosított igényeinek, amilyen például az egyházi iskola
létesítése is. önmagának tartozik egy társadalom azzal, hogy orvo
solja az erőszakkal elkövetett sérelmeket, mint például az egyházi
iskolák megszüntetését. Ugyancsak hozzátartozik egy demokrati
kus társadalomhoz a napjainkban oly sokat emlegetett "másság"
tiszteletben tartása, elfogadása.

Mi a katolikus iskola?

Jogi szempontból a katolikus iskola olyan intézmény, amelyet az
egyház (egyházi jogi személy: egyházközség, egyházmegye, szer
zetesrend) tart fenn. A fenntartás joga kötelezettségeket is jelent. A
fenntartó vállalja a felelősséget az intézményért (óvodáért, iskolá
ért, diákotthonért) pénzügyi szempontból, munkajogi tekintetben
és a tartalom vonatkozásában is. - Az intézményes nevelés-okta
tás sosem magánügy. A katolikus iskoláért a katolikus egyháznak
kell felelősséget vállalnia.

Tartalmi szempontból azt az iskolát nevezhetjük katolikusnak,
amelynek munkatársai vállalják a katolikus egyház tanítását, erköl
csiségét, szellemiségét. Ha ezek a tényezők megvannak, egy nem
az egyház által fenntartott intézményt is "katolikus"-nak nyilvánít
hat az egyház.

A katolikus iskola megjelölés az elkötelezettségre, az eszmények
re utal. Senki sem mondhatja magáról, hogy tökéletes, hogy az esz
mények megvalósításában már nincs mit tennie. A vállalt célkitű-
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zést jelzi a név. A katolikus iskola lehetőség arra, hogy az iskolai
munkát áthassa a világ, a valóság keresztény, katolikus szemlélete.
Ugyanakkor a helyesen értelmezett iskola mindig a szabadság he
lye - a katolikus iskola is -, arra kell törekednie, hogy tanítvá
nyait hozzásegítse az érett, szabad döntéshez. Hitet adni egyetlen
intézmény sem képes. Csupán előkészíti az erre vezető utat.

Mit tanít az iskola?

Világnézet a katolikus
iskolában

Az újjáéledő katolikus iskolarendszerrel kapcsolatban sokféle elvá
rást fogalmaznak meg. Sokan úgy gondolják: a katolikus iskola
mást tanít, mint az állami. A második világháború előtti időkben

az egyházak mint iskolafenntartók sajátos autonómiát élveztek, sa
ját tantervet készithettek. saját tankönyveket használhattak. Érde
kes azonban, hogy amikor az 1934. évi XI. törvény szerint mind
egyik egyházi hatóság alatt álló középiskola tantervét a vallás- és
közoktatásügyi minisztérium jóváhagyásával a fenntartó hatóság
állapíthatta meg, s tankönyveiket is a fenntartó hatóság engedé
lyezte, a Magyar Katolikus Püspöki Kar kiterjesztette az állami is
kolák tantervének hatályát az egyházi iskolákra is. 1950-től, az ál
lam és a katolikus egyház közötti megegyezéstől kezdve azonban
kötelező volt az egyházi gimnáziumokban marxista szellemiségű

állami tantervet. tankönyveket használni. Az egyházi iskolák ennek
ellenére meg tudták őrizni saját arculatukat - tehát nem feltétele
az egyházi iskolának a külön tananyag. vagy a külön tanterv és
tankönyv.

Minden iskola a valóság feltárását tekinti egyik fontos célkitűzé

sének. A keresztény világnézetet magáénak valló iskola világképe
nyitottabb. túlmutat a tapasztalható világon. A keresztény iskola
világlátását meghatározza Jézus Krisztus személye, aki nem csupán
történeti személy, hanem a hívő ember számára tértől és időtől füg
getlenül életalakító valóság. Semmiképpen sincs arról szó, hogy a
katolikus iskola más dolgokat szemlél a világban, hanem ugyan
azokat a dolgokat, ugyanazt a világot másként nézi. A keresztény
világszemlélet lényeges eleme, hogy teremtettnek s nem önmagától
valónak tekinti a világot. Ez a szemléletmód természetesen jelenik
meg az egyes tantárgyak tanításában: a történelem tanításának ke
resztény szemlélete nem azt jelenti, hogy többet tanítunk a keresz
tény egyházak történetéről.Ez természetesen lehetséges, de nem ez
a lényeges. Sokkal fontosabb, hogy a tanulók a tanítás folyamán
rádöbbenjenek: /Jaz ember egész történelmén végigvonul valami
élethalálharc a sötétség hatalmai ellen: a történelem hajnalán kez
dődött és az Úr tanítása szerint az utolsó napig fog tartani. Az
ember benne áll ebben a harcban, szüntelenül küzdenie is kell,
hogy kitarthasson a jóban.../J
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VÖ. Az egyház a mai
világban, 37. pont

Vő. A katolikus iskola 59.

Amikor az egész magyar oktatásügy változóban van, nem biz
tos, hogy a katolikus iskoláknak az a feladatuk, hogy "tantervi kí
sérletek" színterévé váljanak. A katolikus iskolák fölkínált és senki
számára sem kötelező lehetőséget jelentenek. "Nyilvánvaló, hogy
egy olyan nevelési tervnek, amely az egész személyt mélyen elkö
telezi, minden benne résztvevő szabad csatlakozására kell számíta
nia. Nem lehet olyasvalami, amit rákényszerítettek az emberekre,
inkább felkínált lehetőség, jó hír, s mint ilyent, vissza is lehet uta
sítani..."

Hogy ezt a feladatot hitelt érdemlően tudják ellátni a pedagógu
sok, szükség van rendszeres továbbképzésükre. Nem csak lelkigya
korlat jellegű e1csendesedésekre, hanem szaktárgyuk módszeres vé
giggondolására is, hogy valóban képesek legyenek megteremteni a
szintézist hit és kultúra, hit és élet között.

Az iskola egy közösség ügye. Iskolarendszerben kell gondolkod
nunk: ennek a rendszernek a működtetése nem merülhet ki a pénz
ügyi feltételek megteremtésében és a jogi keretek rendezésében.
Feltétlenül szükség van arra, hogy létrejöjjön egy katolikus (vagy
talán ökumenikus) pedagógiai intézet, amelyben a szakem
bereknek az a feladatuk, hogy korszerű segédanyaggallássák el az
iskolákat, azonkívül a rendszeres továbbképzés gazdái legyenek, és
esetleg szaktanácsadói szerepet is betölthessenek.

Az egyházi iskola és a társadalom

A katolikus iskola semmiképpen sem lehet a "kiválasztottak", a
"tiszták" gyülekezési helye. Természetesen elsősorban azok igény
lik, akik gyermekeik számára a családban megkezdett vallásos ne
velés folytatását és segítését várják az iskolától, de az iskola nem
zárkózhat el senki elől sem, aki ezt a sajátos szolgálatot keresi. Fel
tétlenül érvényesülni kell minden katolikus iskolában a "minőség"

elvének. Ez nem azt jelenti, hogyakiválókat gyűjti be az iskola,
hanem azt, hogy .rninőségi szolgálatot" (és nem szolgáltatást)
nyújt minden rászorulónak. A keresztény névhez csak akkor marad
hű, ha nem hagyja figyelmen kívül a törődést várók igényeit. Nyi
tott iskolákra van szükség, amelyek befogadnak mindenkit, és a
krisztusi szolgáló szeretettel szólítják meg őket. Érthető az újjászer
veződés jelen helyzetében, hogy ez a nyitottság még nehezen tud
érvényre jutni: nincs annyi katolikus iskola, amennyi a katolikus
szülők gyermekeit be tudná fogadni... Reméljük azonban, hogy a
sokszínű társadalomban fölfigyelnek az emberek iskoláink üzene
tére, és nem olyan vetélytársat látnak bennük, amelyek a többi is
kola létét veszélyeztetik. Reméljük, hogy megerősödő iskoláink va
lóban olyan erőt, eszközöket, élni tudást, tapasztalatot és erkölcsi
séget képviselnek, ami nélkül szegényebb lenne egy valóban plu
rális társadalom.
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Egyház és iskola

Az iskola nemcsak nagyszerű lehetőség és feladat az intézményes
egyház számára, hanem kihívás is. A hatalom helytelenül olyan
egyházképet konzervált a társadalomban, melyben az egyház mint
ha a klérussal volna azonos. Az egyházi iskolák iránti igény közös
ségformáló erőként tör föl. Az elmúlt három év sajtója sokat foglal
kozott az egyházi iskolákkal, de nem került a nyilvánosság elé az
a tény, hogy az egyházi iskolák mögött meghúzódó társadalmi
igény a legtöbb helyen új életet ad az egyházi közösségeknek. Azt
is mondhatnánk, hogy sajátos civil társadalom formálódik és erő

södik az intézményes egyházon belül, és ezáltal új karizmákkal
gazdagodik az egyház. Szülői közösségek alakulnak, amelyek fele
lősséget vállalnak az iskola ügyéért, tanári közösségek, amelyek el
akarnak mélyedni a hitben. A szószék mellett újra szerepet kap a
katedra: a kettő nem cserélhető föl és nem keverhető össze, de ki
egészíthetik egymást. A katolikus iskolák tanárainak a száma (kb.

Szószék és katedra 18(0) hamarosan megközelíti a magyarországi lelkipásztorkodó
papság számát. A katolikus iskolák munkatársaival megjelent egy
olyan értelmiségi réteg a magyar egyházban, amely felelős, nagy
korú, s amely különleges figyelmet és törődést igényel.

A katolikus iskolák tanárainak nagygyűléséreez év januárjában
felfigyelt a társadalom. Nem demonstráció volt ez az összejövetel,
hanem találkozó: főpásztorok és iskolavezetők. pedagógusok és
szülők közös tanúságtétele arról, hogy a katolikus iskolák jelen
akarnak lenni a társadalomban. A szülők igénylik a katolikus iskola
szolgálatát. A pedagógusok közösségben óhajtanak lenni az egy
házzal. A főpásztorok szívükön viselik a katolikus nevelés és okta
tás ügyét. Az egyházi iskola ügyével visszaél mindenki, aki politi
kai csaták forrását és lehetőségét látja benne. Az esélyegyenlőség

megteremtésére szükség van: a munka, amit végeznek, nem "belső

egyházi ügy", hanem társadalmi szolgálat. A bizonyítvány, amit
adnak, nem katolikus bizonyítvány, hanem katolikus intézmény
ben kiállított magyar okmány, amely ugyanolyan értékű, mint bár
mely más magyar iskola bizonyítványa. A szellemiség azonban,
amellyel ezt a munkát végzik, tudatosan vállalt keresztény világlá
tás. A felelősség, amely bennük él, az élet szolgálatának krisztusi
felelőssége.
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