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Elvi és gyakorlati kérdések

A katolikus egyház a
plurális társadalomban
Dabas-Sári tanulságai

Dabas-Sári az elmúlt évben szimbólummá vált. Egyesek számára a
kommunizmus továbbélésének és az egyházellenes erőszaknak a
jelképévé. Mások számára a hatalomra törő egyház jelképévé. Ki
csit távolabbról nézve nem az egyik vagy másik álláspont, hanem
a szembenállás a fontos. A testvérharc szimbóluma vagy csupán
ellentétes érdekek kifejeződése?

Dabas-Sári nem tipikus. Rendkívülivé teszi jóformán minden sa
játossága: az erősen őrzött nemzetiségi hagyomány, a még nagyon
élő népi vallásosság, a kényszerbeolvasztás Dabasba és sok egyéb.
Iskolatörténete sem mintája más települések más vállalkozásainak.
Tanulságot azonban csősfűl szolgáltat. Nemcsak saját különleges
ségét, hanem a magyar átalakulást is tükrözi.

Az iskolaharc egyik-másik értelmezője számára egyszeru a kér
dés: az igazság ("a nép", "a jog", "a demokrácia") ütközik az erő

szakkal ("a manipulálókkal", "a hatalomra törökkel", "a jogtiprás
sal" stb.). S mert nyilvánvaló, hogy a jogot, a rendet, az igazságot
védeni kell, minden vita tárgytalan! Nem mellékes azonban, hogy
ilyenfajta érvet mindkét oldalon hallani.

A valóság bonyolult. Dabas-Sáriban világok ütköznek. Megosz
tott a falu és megosztott az iskola. Az önkormányzati és az iskolai
döntések jogszerűségétperek támadják. Az eredményt nem tudjuk
megelőlegezni.Nem is a helyi kompromisszum lehetőségeés mód
ja az, ami Dabas-Sárit a település határain túl fontossá teszi. Ége
tőbbek az elvi kérdések, amelyek az ügy kapcsán felmerülnek.
Ezekkel szembe kell nézni! Úgy, hogy közben nem kérdőjelezzük

meg a konkrét eset konkrét cselekvőinek jó szándékát és rátermett
ségét. Akármilyen áldozatos is egy-egy személy helytállása, minket
most nem az foglalkoztat, hanem a konfliktus logikája. Valóban
drámaian megváltozott a szülök véleménye? Mi ennek az oka?
Vagy ha nem változott, mi tűnik változásnak? Valóban megosztó
dott a valaha egységes falu? De egységes volt-e egyáltalán? A val
lásosság egyházellenességbe fordult? Miért? Vagy talán nem volt
olyan stabil az a vallásosság? Vagy megfordítva, az emberek ma
sem egyházellenesek? Egyáltalán, kik a konfliktusban szemben álló
felek? Hívők és nem hívők? Vagy: a kanonok-plébános és a nem
hívő pedagógusok? Vagy: a kisgazda polgármester és ellenfelei?
Vagy: a sári részönkormányzat és Dabas városa? (S a feszültségek
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és megosztottságok még hosszan sorolhatóak.) Mindenekelőtt fel
kell idéznünk az eseményeket, mielőtt azok értelmezésébe fogunk.

Eseménytörténet

1993. május 19-21-én a község plébánosa egyházi és polgári ható
ságoknál (önkormányzat, iskolaigazgató) tájékozódott katolikus is
kola indításáról.

Május 22-23-án a templomban és az egyházközségi képviselő

testület ülésén kihirdette a tervet.
Május 24-én, hétfőn a plébános kérdőíveit a pedagógusok ki

osztották a tanulóknak azzal, hogy otthon írassák alá.
Május 25-én, a begyűjtött nyilatkozatok áttekintését követően

a plébános tanári konferencián ismertette azt az elképzelését, hogy
a Dabas város Sári falurészén levő, mindaddig önkormányzati
iskolát átvenné a katolikus egyház. A részletekkel kapcsolatban a
faluban azonnal meglendült a fantázia és elindult a kritikus hangú
pletyka.

Június l-jén az iskolaigazgató által összehívott szülői értekezlet
keretében a plébános ismertette a tervet az érintett szülőkkel. Az
este 6-tól lD-ig tartó vita nyilvánvalóvá tette, hogy az ügynek
számos ellenzője van.

Június 2-án a sári lakosokat képviselő alpolgármester és a KDNP
helyi vezetője, önkormányzati képviselő beadványban kérelmez
ték, hogy a jegyző készítse elő az iskolaátszervezés testületi meg
vitatását.

Június 7-én az önkormányzat a lakossági igény dokumentuma
ként elfogadta a plébános által készített és a szülök által (május
24-2S-én) aláírt nyilatkozatot. Az önkormányzat által elfogadott
megoszlás: 74 százalék "igen" (="ha az iskola átszerveződne ka
tolikus, egyházi iskolává, gyermeküket oda járatnák"), 19
százalék "nem", 8 százalék egyéb állásfoglalás. "Igen" válasz esze
rint 186 szülőtől érkezett.

Június lS-re az átszervezést ellenzők már 133 aláírás birtokában
érveltek az iskola egyházivá válása ellen. Az önkormányzat Köz
oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága 4:1 arányban az egy
házivá átszervezés ellen foglalt állást.

Június 30-án Dabas Város önkormányzata képviselő-testülete

viharos ülés után a Sáriban működő l.sz. Általános Iskola fenn
tartói jogát átadta a Sári Római Katolikus Egyházközségnek, és
megbízta az alapellátással járó kötelezettségek elvégzésével. A vita
során egy képviselő lemondott mandátumáról, további négy kép
viselő pedig - miután a polgármester többüktől ismételten meg
vonta a szót - elhagyta az ülést; ezután a szavazás eredménye
a következő lett: az iskolaátadást megszavazta 10 fő, tartózkodott
4 képviselő, ellenszavazat (így) nem volt.
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Július l-jén a Váci Egyházmegye püspöke megalapította a Szent
János Katolikus Általános Iskolát, és egyidejűleg megbízta a Da
bas-Sári Római Katolikus Egyházközséget az iskola fenntartásával
és működtetésével.

Július B-án a Polgármesteri Hivatal átvett 163 bizonyítványt
(majd júl. l3-án további 7 bizonyítványt) és 19 elsőbe iratkozó
gyermek szüleinek aláírását egy nyilatkozattal egyetemben, ami
szerint "ezeket a gyerekeket szüleik továbbra is a sári önkormány
zati iskolába akarják járatni", és állampolgári és nemzetiségi jo
gaikra hivatkozva továbbra is kérik "a szlovák nyelvoktatást, va
lamint a fakultatív hitoktatást".

Július l2-én a váci megyéspüspök kinevezte a Szent János Ka
tolikus Általános Iskola igazgatóját.

Július l4-én az önkormányzat az iskolát leltár szerint az egy
házközség használatába adta. Ugyanezen a napon az önkormány
zat Ügyrendi Bizottsága elnöke és az önkormányzat Oktatási Bi
zottsága elnöke a köztársasági megbízotthoz írt beadványában
igyekezett megállítani az iskolaátadást.

Július IS-én Dabas város jegyzője, tekintettel az önkormányzati
döntésre és a törvényi feltételek meglétére, megadta a Szent János
Katolikus Általános Iskola működési engedélyét. Használatba vet
ték az új bélyegzöket. Elkészült az iskola új névtáblája. Az iskola
értesítést küldött a dabasi l.sz. Általános Iskola pedagógusainak
(akik feje fölött az iskolaátadás megtörtént, de akiknek munkavi
szonyát az önkormányzat nem mondta fel), hogy munkájukra to
vábbra is számít.

Július 2l-én a már megtörtént iskolaátadás részleteit az önkor
mányzat és az egyházközség közötti "megállapodás" rögzítette.
Ezt az egyházi hatóság júl. 29-én jóváhagyta.

Július 24-én megtörtént az új iskola bejelentése a Művelődési

és Közoktatási Minisztériumban.
Július 26-án szülői beadvány kérte a képviselő-testületi tagokat

és a polgármestert, hogy ,,192 gyermek önkormányzati iskolába
történő elhelyezéséről gondoskodni szíveskedjenek". Az aláírók
kijelentették, hogy "nem fogadjuk el a gyermekek automatikus
beíratását az egyházi iskolába", Ezzel szemben kérték, hogy "gyer
mekeinket lakókörnyezetükbőlnem kiszakítva jelöljék meg azt az
iskolát, ahová járhatnak". (Ez arra utalt, hogy az aláíró szülők

gyermekeiket nem akarták más dabasi iskolába küldeni.) A bead
vány aug. lD-ig kért "megnyugtató választ", illetve annak elma
radása esetén polgári pert helyezett kilátásba.

Július vége - augusztus: a plébános fenyegető leveleket kapott.
Az új iskola névtábláját letörték, az iskola falára fenyegető rajzot
firkáltak.

Augusztus 3-án rendkívüli lakossági fórum országgyűlési kép
viselők és országos intézmények képviselői jelenlétében. A felszó
lalók több, az egyházi iskolát ellenző pedagógust név szerint jog-
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sértéssel vádoltak, és tiltakoztak a törvénytelenségek ellen, ame
lyeket az egyházi iskolával szemben - szerintük - hatalomvágy
ból követtek el.

Augusztus: Dabas-Sári iskolavitája végérvényesen politikai
üggyé vált. A falu két pártra szakadt. Az egyházi iskolát ellenzőket
támogatták mind országos ellenzéki fórumok, mind a tömegkom
munikácíó. Augusztus végéig csupán az írott sajtóban több mint
egy tucat cikk jelent meg Dabas-Sáriról.

Szeptember l-jén a Szent János Katolikus Általános Iskola év
nyitóján nem jelent meg a pedagógusok és a gyermekek egy része,
akik a Művelődési Ház előtt az utcán tartottak "évnyitót".

Szeptember 2-án a tanévet nem kezdte meg a katolikus isko
lában 224 gyermek. Számukra az egyházi iskolát ellenző pedagó
gusok a kultúrházban, majd a sportpályán tartottak foglalkozást.

Szeptember 6-án a Szent János iskola igazgatója felmondó le
velet küldött azon pedagógusoknak, akik nem jelentek meg sem
a tanévnyitón, sem az azt követő órákon (akik ellenben vitatták,
hogy ők a Szent János iskolával bármilyen jogviszonyban lenné
nek).

Szeptember 9-én a dabasi polgármester a "polgári engedetlenség
mozgalom"-mal szemben a művelődési és közoktatási miniszter
segítségét kérte. A miniszter nem tartotta magát illetékesnek arra,
hogy a képviselő-testület hatáskörébe avatkozzon. A szeptember
9-i - viharos - önkormányzati ülésen érdemi előrelépés nem
történt.

Szeptember l3-án a Dabas-Sári Római Katolikus Egyházközség,
a Váci Egyházmegye püspökével egyetértésben kompromisszumos
javaslatot tett: felajánlotta, hogy rendelkezésre bocsát tantermeket
a nem a Szent János iskolába beíratottak oktatására.

Szeptember 16-án a váci püspök és a Dabas-Sári Római Kato
likus Egyházközség javaslatával összhangban Dabas Város Ön
kormányzata képviselő-testületeaz iskola megosztásáról döntött.

Szeptember 22-én alétszámarányos megosztáshoz elvégzett fel
mérés szerint a katolikus iskolába 88, az önkormányzatiba 221
tanuló kívánt jámi.

Szeptember 23-án az önkormányzat döntött az iskolaépület
megosztásáról; a Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
elnökét, aki az egyházi iskola alapítását kezdettől ellenezte, kine
vezte az önkormányzati iskola igazgatójává; s az új önkormányzati
iskolát a június 30-án megszűnt 1. sz. Általános Iskola jogutódjának
ismerte el.

Béke azóta sincs Dabas-Sáriban. Folynak a szülők által kez
deményezett perek az önkormányzat és az egyházközség ellen 
az iskola (egy részének) egyházi használatba adását kifogásolva.
A két iskola súlyos anyagi gondokat okoz a városnak. Az iskolaügy
a választási csatározásoknak is részévé vált. A következő fordulók
tól ki-ki saját pozíciói erősödését reméli. Érdekek s csoportok üt-
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köztek és ütköznek. - Ez a konfliktusokkal terhelt sokféleség az,
ami a továbbiakban foglalkoztat.

Két látásmód

Nem árt ismerni a konkrét ügy tényeit. De az országos vita régen
nem arról zajlik. Dabas-Sári címkévé vált, amit ki-ki ízlése szerint,
saját nézetei igazolására használ. Ideológiák és előítéletek szembe-

Dabas-Sári mint eszköz sülnek. Az alföldi kisváros belharca mások fegyvertárát gazdagítja.
Szegény Dabas-Sári! Azért kellett híressé-hírhedtté válnia, hogy
élethű "díszleteket", lokálkulőrt, "helyi hitelesítést" nyújtson rég
meglévő politikai és világnézeti pártállásoknak. Az eszmei monda
nivalók ennek megfelelőenellentétesek.

A legelterjedtebb az aufklárista és "emancipációs" megközelítés.
Ez minden egyházi iskolától viszolyog. Képviselői számára az egy
ház: a szabadság korlátja. A felekezeti iskola melletti voksok az

Aufklirlsta megközelítés emberek önállótlanságának "bizonyítékai". A mostani végered
mény is ezt "igazolja". Ebben a szcenárióban a zsarnok katoliciz
mus áll szemben a függetlenség utáni vággyal. A tét a demokrácia
és a világnézeti szabadság. Ennek áll útjában a plébános, az egyház.
Az igazi hősök azok, akik felveszik a harcot ellenük. Öket kell
kitüntetni, akár újságírók, akár a helyi ellenzék képviselői. S amikor
ilyen nagy és nemes célokról esik szó, apró formahibákat említeni
sem illik. Bevert ablakok? Megütött tanárnő? Gyilkossággal fenye
getőzés? Meglazított autókerék? Vascsavar-dobálás az önkormány
zati ülésen? Ugyan kérem, gyermekded dolgok! Csak elterelik
a figyelmet a lényegről. A döntő az egyház hatalomvágya - s
ennek megakadályozása. Dabas-Sári a leleplezés eszköze. S egyút
tal kísérleti terep, hogyan lehet a "keresztény kurzusnak" gátat
vetni.

A másik partról nézve Dabas-Sári a jog és a helyi igények
megcsúfolása; az erőszak győzelme a tisztesség felett; kommunista
vallásellenes harc. Van, aki ebben csupán helyi terrort lát. Mások

Vallásellenes harc számára Dabas-Sári a szervczett egyházüldözés folytatása, amiben
szociológusok és egyéb, specializált hazai csoportok megtervezett
forgatókönyv szerint járnak el. S olyanok is vannak, akik nemcsak
a kultúrharc kitörését számítják ettől a konfliktustól, hanem Pócs
petri szelleméről, a sztálinista egyházgyűlölet újjáéledéséről be
szélnek. Ilyen értelmezésben a helyi demokrácia is országos méretű
sebet kapott, amikor a nagy többség egyértelmű akaratával és a
tökéletesen jogszerű lebonyolítással szemben néhány izgága győzni

tudott. Eszerint a politikai és gazdasági fenyegetések (s talán az
országos tömegkommunikációs kampány) ijesztették meg s bírták
véleményváltoztatásra a szülők jó részét. Innen nézve az a tanul
ság, hogy minden helyi döntés visszájára fordítható, ha van egy
kicsi, de gátlástalan helyi ellenzék, amely meg tudja nyerni or-
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szágos hatalmak támogatását. S így nézve baljósak a demokrácia,
a lelküsmereti szabadság, a békés kisebbségek (és persze az egyház)
jövőbeli kilátásai.

Mindkét előbbi nézet túloz? Viták hevében nem ritka, hogy
valakivel elszalad a ló! Ám gyakran a túlzások mögött is van
némi igazság! S néha a szavaknál többet mond a hanghordozás.
Ám a szemrehányás mégsem a megértés eszköze! Lehet-e még
egyáltalán semlegesen, tárgyszerűen, tudományosan foglalkozni
- nem a rárakódott ideológiákkal, hanem magukkal - a dabas
sári eseményekkel?

Szekularizáció dióhéjban

Libanonban és Észak írországban gyakran elhangzik a valláshábo
rú kifejezés, pedig politikai táborok, gazdasági haszonlesés és ér
dekek ütköznek össze. A felekezet legfeljebb a katalizátor szerepét
játssza, a szemben álló feleknek élesebb kontúrt adva. Ellentétek
ben Sári sem szűkölködik. Őslakosok és beköltözöttek két tábort

Afalu helyzete alkotnak. A Dabashoz csatolás két évtizeddel ezelőtt, azóta pedig
az elszakadás fel-felmerülőgondolata is megosztja a falut. Egy éve
az igazgatóválasztás szült gyűlölködést. Rokonságok vagy csalá
dok itt sem kevésbé vetélkednek, mint másutt. A rendszerváltás
pedig utat nyitott, hogy a klánok harca gazdasági és politikai for
mában is kifejeződjön. Vannak, akik az előző rendszerből vissza
maradt tisztségviselőkeltávolításán dolgoznak. Vannak, akik a je
lenlegi helyi vezetés megbuktatásában reménykednek. Vannak,
akik maguk szeretnének pozícióba kerülni. S vannak, akik dabas
sári szereplésükkel országos fellépésük útját egyengetik. Mindeh
hez olyan további feszültségek adódnak, mint az újgazdagok és a
vállalkozók ellentmondásos megítélése vagy az itt-ott felbukkanó
értelmiségellenesség. Dabas-Sári korántsem egyöntetű, differenciá
latlan, mozdulatlan, alvó társadalom. Korábban sem volt konflik
tusmentes. Félreérthetetlen apró jelek: egy-egy pedagógus gyomor
vérzése; a Sáriból Dabasra átjáró mintegy 60 tanuló; a korábbi nép
viselet már évtizedekkel ezelőtti elhagyása, eladása; a magyar
nyelvhasználat némi bizonytalansága és az ezzel járó kiszolgálta
tottságérzés. Az akkor közlelkesedésnek tűnő plébániaépítés is
egyesekben megütközést keltett. Az egyházi pénzkezelés módjával
s mértékével nem mindenki ért egyet. Mindez persze nem kataszt
rófa. Ellenkezőleg, a tudatosodás, az önállósulás, az érdekkifejező

dés, a fokozódó társadalmi részvétel jele. Dabas-Sári, mint az egész
ország, azon küszködik, hogy az élet különböző szeleteit, az egy
másnak ellentmondó érdekeket, a versengő csoportokat egyetlen
működő egységbe foglalja. Nehéz eldönteni, hogy ezen belül mek
kora jelentősége van a vallásnak, egyháznak. Bizonyos azonban,
hogy nem minden azon áll vagy bukik.
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Dabas-Sári vallásossága

Az egyház és a
pedagógusok

Dabas-Sári messze az átlagon felül vallásos - a vallásosság
hagyományos értelmében. Az emberek templomba járnak, meg
tartják az ünnepeket, adakoznak az egyház javára, gyermekeiket
beíratják hittanra. Szinte mindenki. Innen jöhetett az ötlet: ahol
ilyen erős a vallási hagyomány, ott legyen az iskola is katolikus!
Talán határozottabb fogalmazás is létezett: ,,»Igazi« keresztény ne
velést csak egyházi iskolától lehet várni! Tehát a hívők kötelessége
ennek támogatása, gyermekeik ide íratása! Az egyháznak pedig
kötelessége »saját« iskola létesítése." De helyes az ilyen érvelés?
Valóban nincs keresztény nevelés egyházi iskola nélkül? Különö
sen, ahol vallását mindenki gyakorolja? S a felekezeti iskola biz
tosan hívő embereket nevel? Es mindenekelőtt: egyáltalán ki gon
dolta nélkülözhetetlennek a katolikus iskolát? És ki pártolta az
önkormányzati iskola felszámolását? Ezt bizonyítaná a májusi 186
"igen" szavazat? Dehát a szülőknek nem volt idejük a mérlegelésre,
a következmények végiggondolására. Apa, anya talán meg sem
beszélte egymással a választ. S az aláírt nyilatkozat nem az egyházi
és az önkormányzati iskola közötti választásról szólt, hanem az
egyházi iskolába való beíratási hajlandóságról. A kérdés magában
hordozta a félreértést: .Beíratná-e gyermekét az egyházi iskolába,
ha nem lenne más, vagy elvinné-e más, távolabbi városrészbe?"
Vajon a 186 aláírás csupán tévedés volt?

Az egyházi iskolát néhány pedagógus kezdettől fogva ellenezte.
Az ő nézetük és érdekük nem elhanyagolható. Közalkalmazotti
státusukat és a vele járó előnyöket nem akarták a bizonytalan
és kiszolgáltatott egyházi alkalmazotti pozícióra cserélni. Talán
eddigi függetlenségüket és meggyőződésüket is féltették a ka
tolikus intézménytől.Talán más, esetleg személyes fenntartásaik
is voltak. Kifogásaikat, ellenérveiket mindenesetre csak lassacs
kán, részben az önkormányzati döntés után tudták aszülőknek

elmondani.
A vallását gyakorló többség mellett ezen a településen sem hi

ányoznak a nem hívő vagy az egyházzal szembekerült emberek.
Az egyetlen közeli iskola átadása a katolikus egyháznak az ő

igényeiket, érdekeiket is sértette. Magától értetődik, hogy igyekez
tek az önkormányzati iskola megszűnését megakadályozni. Alig
hanem szövetségesre találtak azokban, akiknek nem a katoliciz
mussal, csupán helyi képviselőjével voltak ellentéteik. Mivel azon
ban az egyházi iskola létesítésének terve hirtelen vált ismertté,
ezek az ellenkezések is csak utólag fogalmazódhattak meg.

Valószínűleg mind Sáriban, mind Dabas város egészében sokan
egyformán jónak (vagy rossznak) tartják az önkormányzati és az
egyházi iskolát. Gyermeküket nem világnézeti, hanem gyakorlati
szempontok szerint járatnák ide vagy oda. Van azonban valami,
ami befolyásolja őket, az, hogy ki áll az egyik és ki a másik
irányzat mögött: melyik párt, melyik érdekcsoport, melyik mun
kaadó, melyik pedagógus, melyik rokoni kör, melyik jóbarát.
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Aszekularizáció
példája

Az. egyházi iskola
feladatai

Összeütközés vagy
érdekegyeztetés?

A dabas-sári iskolaügy a hazai szekularizáció mintapéldája. A
szekularizáció (minden más hiedelem ellenére) nem elvallás-·
talanodást jelent, hanem a döntési szempontok sokasodását. Da
bas-Sári ma is éppolyan - nagyon! - vallásos, mint egy vagy
két éve. Ez nem változott! Átalakult azonban a döntés vonatkozási
rendszere. Ez az igazi magyarázat, s nem az, hogy az embereket
kezdetben valaki (a plébános) manipulálta, esetleg megtévesztette,
vagy a későbbiekben másvalaki (az ellenzék) megfélemlítette volna.
Kezdetben az emberek kijelentették, hogy örülnének egy katolikus
iskolának. Ez azóta is sokaktól, az önkormányzati iskola védel
mezőitől is sokszor elhangzott. Az idő múlásával azonban nyil
vánvalóvá vált, hogy különböző nézetek és csoportok léteznek.
Új döntési helyzet jött létre. Egyidejűleg többféle alternatívát kell
figyelembe venni. Az egyik vagy a másik tanító nénihez ragasz
kodom? Milyen személyekkel, csoportokkal tartom fontosnak a
szolidaritást? Kit érzek erősebbnek?Mit várok az elkövetkező évek
helyi és országos politikájától? Hol érzem inkább, hogy partnernak
tekintenek? Miben bízom jobban, a megszokott régiben vagy az
újonnan alakuló iskolában? - A szekularizáció lényege egyrészt
mindennapjaink világának összetettebbé válása, másrészt ezen be
lül a vallási szempontok magasabbrendűségénekmegszűnte.Dön
téseink zöme nem elvi kiállás, hanem kűlönbözőérdekek és értékek
közötti felelős, kompromisszumokat követelő választás. S mi ma
gunk és polgártársaink nem angyalok vagy ördögök, hanem a
sokféle szempont között nehezen eligazodó, ingadozó, más és más
következtetésre jutó emberek vagyunk.

Másutt is előfordult, hogy azoknak, akik az igényfelméréskor
az egyházi osztályba vagy iskolába feliratkoznak, csak egy töre
déke jött el beíratkozni. Időközben meggondolta magát. Nem kis
felelősség gyermekünkről dönteni. De az országos igény változat
lanul nagyobb, mint a keresztény iskolák befogadóképessége. Az
intézmények versenye és a szülői mérlegelés nem veszélyeztetik
a vallásos oktatást. Éppen fordítva, megadják annak rangját! Ennek
azonban feltételei vannak. Nincs versenyképesség egyértelmű be
mutatkozás nélkül. Mi az egyházi iskola? Mivel ígér többet, mint
az eddigiek? Vannak-e külön elvárásai? Jár-e sajátos teherrel? Mi
lyenek a tanárai és milyenek a diákjai? Milyen a légköre? Nyitott
vagy elzárkózó? Elit-intézmény, vagy a hátrányok ledolgozásának
eszköze? Tud-e garanciát adni, hogy amit ma ígér, azt majdan
meg is tartja? Az eddig megszokott középszerúséggel szemben
tud-e olyan erős érveket állítaní. amelyeket nem ront le a kezdés
bizonytalansága? Jól megfogalmazott koncepció, hiteles képviselők

és szakavatott bemutatkozó-stratégia híján az új vállalkozás véd
telen a gyanúsító feltételezésekkel, a hitelrontó pletykákkal, a rá
galmakkal szemben.

Dabas-Sári viharaiban innen is, onnan is vádként hangzott el,
hogy "a másik fél" (az ellenzéki pedagógusok vagy éppen a plé-
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A keresztények
megosztottsága

bános) sorra látogatta a tanulók szüleit. Groteszk vád! A nevelőnek

is, a lelkésznek is hivatali kötelessége az emberi kapcsolat. Leg
feljebb azon lehetne elgondolkodni, hogy mi lett volna, ha az
érintettekkel már korábban leültek volna beszélgetni? Mi lett volna,
ha az ellentmondó érdekek már a katolikus iskola iránti kérelem
benyújtása vagy legalább az önkormányzati döntés meghozatala
előtt kifejeződhettekvolna? Mi lett volna, ha a különböző "pártok"
már előre és egyformán felkészülhettek volna az összeütközésre?
Mi lett volna, ha összeütközés helyett neki lehetett volna fogni
az érdekegyeztetésnek? Dabas-Sári jól példázza, hogy egy telepü
lésen miképpen fogalmazódnak meg a helyi érdekek, hogyan vál
nak a hangadók társadalmilag elfogadottá, hogyan fejeződik ki a
helyi társadalom addig rejtett belső szerkezete. Példánk még va
lamit mutat: felelős intézmények és személyek mulasztását. Kö
zösségépítésre, a dolgok megbeszélésére, az egymásra támaszkodó
felelősségvállalás ösztönzésére, a demokrádára való felkészítésre
Dabas-Sáriban kevéssé futotta. Még akkor sem, amikor lIa másik
fél" - állítólag elkezdte "megdolgozni" az embereket. (önmagáért
szól a tény, hogy Sáriban nem a katolikus kezdeményezés mellett,
hanem az ellen kovácsolódott össze elkötelezett véd- és dacszö
vetség.) Ezzel napjaink egyik alapkérdésénél tartunk. Mi előbbre

való, a közösségépítés vagy a közösséget szolgáló intézmények
biztosítása? Kell-e, szabad-e intézmény (és vele együtt befolyás és
hatalom), amíg nincs közösség, amely hordozza, vállalja, fenntartja,
élteti azt? Feljogosít-e az intézményszerzésre az a remény, hogy
ott majd kitermelödnek a támogatók? Megfordítva pedig: ha van
életerős közösség, mi egyáltalán a kérdés? Hiszen az életerőnek

éppen az a jele, hogy megteremti a virágzásához szükséges intéz
ményeket!

Napjaink általános tapasztalata a keresztények, Isten népe (mint
ahogyan az egész társadalom) megosztottsága. Életünk sok pó
lushoz igazodik. S önmagának árt, aki nem veszi tudomásul a
szakmai ambíciók, a politikai rokonszenvek, a családi-rokoni kö
telékek, a gazdasági érdekek, a hobbik és sok egyéb tényező egy
mástól független meghatározó szerepét. Ez a világi keresztények
világa, amiben és amiből nekik Isten országát kell teremteniük.
A hívő közösség nem élhet úgy, mintha a megosztottságok és
szertehúzások nem léteznének. Amikor a II. Vatikáni zsinat azt
mondja, hogy ebben a széttagoltságban az egyház(nak) az egység
jelé(vé kell lennie), az nem elmélet, hanem feladat. Az egyház
nem elszigetelt ímaközösség, hanem a világ szolgálója. Tehát is
memie kell annak gondjait! Szót kell érteni az ezerféle csoporttal!
Egy egyházközségnek is szembe kell néznie a helyi gazdasági,
közéleti, lakóhelyi kérdésekkel! És azokkal is párbeszédet kell te
remteni, akik nem hívők, vagy akik allergiásak az egyházra! Mind
ez elsősorban a világiak dolga. Őket azonban fel kell készíteni
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Felkészítés a
küldetésre

küldetésükre. S közösségbe kell fogni, hogy nézeteik és érdekeik
sokfélesége ellenére együtt, egységben cselekedhessenek. (Ez a kö
zösségteremtés a pap feladata.) Mindez elméletnek és vágyálom
nak tűnik? Teológiai fikciónak? Tévedés! Kemény, következetes
kényszer! Nemcsak a kereszténység hitele, hanem életképessége
múlik rajta. Ha behunyja szemét a társadalom realitásai előtt, ön
választotta gettóba szorul. Szektává válik. Némává a bábeli zűrza
varban. Kivetetté, aki jogos igényeit sem tudja érvényesíteni.

Dabas-Sári vagy Magyarország?

Helyi vagy társadalmi
konfliktus?

AtÖfnegkommunlkáció
szerepe

Nem mellékes tapasztalat, hogy mekkora szerepe van egy helyi
konfliktusban országos tekintélyeknek. Az ellentétek kibon
takoztatására mind az egyházi iskola hívei, mind annak ellenzői

Budapestről hoztak támogatókat. Sorra felvonultak a minisztériu
mok, a pártok, a szakszervezetek, az egyház képviselői. Egyre nö
vekvő hangerővelmegszólalt a tömegkommunikáció. Több társa
dalmi szervezet nyújtott támogatást. Kikerülhetetlen a kérdés: ma
radt-e még tér a helyi demokráciának? Ellen tud-e állni egy kis
település társadalma és helyi politikai képviselete koncentrált or
szágos nyomásoknak? A 20. század második felében a nagyhatal
mak féltek egy új világháborútól. Ellentéteiket ,,helyettes" háborúk
ban ütköztették. Mint Angolában vagy Kambodzsában, ahová csak
fegyvert és tanácsadókat küldtek. Vajon ma Magyarországon a he
lyi társadalmak országos erőpróbák kísérleti terévé válnak? A helyi
konfliktusok kimenetele azon múlik, hogy ki lel súlyosabb támo
gatókra?

Az információs társadalomnak is megvannak a maga kényszerei.
Híreket nem lehet elhallgatni, semmilyen "helyi eseményt" nem
lehet helyben elszigetelni. A tömegkommunikáció "fújta föl" az
iskolaharcot? Aligha! Inkább a fordítottja igaz: a sajtó késve reagált.
S csak kötelességét teljesítette, amikor hírt adott. (Más kérdés a
média esetleges pártossága, kiegyensúlyozatlansága.) Nem csak a
tömegkommunikáció került lépéskényszerbe. A helyi akció moz
gatói fordultak országos intézményekhez támogatásért (és törvény
szerű, hogy odafordultak). A segítségül hívott partok, állami szer
vek, tömegmozgalmak ezután, ha akarták volna, sem maradhattak
volna tétlenek. Társadalmunk működési rendje, hogy az ügyek és
döntések egyre feljebb tolódnak. Tyúkperekből országos perpatvar
támad. Fogadatlan prókátorok is vannak. Mindig voltak, Dabas
Sári körül is vannak, akik szívesen halásznak a zavarosban. Ezek
alkalmi zavargók és zavarok. Általános szabály viszont, hogy tár
sadalmunkban most épül az érdekképviseletek rendszere. Egy
nagy ellenzéki párt kifizeti az önkormányzati iskola diákjainak
tankönyveit? Egy szakszervezet szolidaritási akciót hirdet az egy
házi iskola ellen harcoló pedagógusokkal? Egy társadalmi moz-
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Az egyházi képviselet
kiépítése

galom jogi támogatást nyújt a pert kezdeményezőszülőknek?Té
vedés lenne mindezt anomáliának, illetéktelen beavatkozásnak hin
ni! A valaha egységes pártállam helyén most formálódnak az
együttműködések, szövetségek, akciáegységek. Most alakul ki,
hogy ki miként tudja szavát hallatni az országban. Ez olyan közös
nevező, amelyen egyaránt megmérettetik párt, egyház és gazdasági
érdekeltség.

Dabas-Sári plébánosa az addig önkormányzati iskola egyházivá
tételét kezdeményezte. Alighanem kiszámítható volt (és biztosan
nem volt kizárható), hogy az - először kisebbségnek tűnő 
ellentábor a falun kívülről hoz erősírést. Ugyanezt a lépést persze
a kanonok-plébános is megtette. Ám a gondos előrelátás csak lát
szólagos. Az ügy helyi szereplői felmérték a helyi erőviszonyokat.
De felbecsülték-e vajon, és jól számolták-e ki az országos erőpróba

várható kimenetelét? A sajtó késve reagált az ügyre? Melyik sajtó?
Pártok, országos szervezetek foglaltak állást? Milyen szervezetek?
Fel van-e készülve a katolikus egyház ilyenfajta konfrontációra?
Egy-egy plébánosnak és egyházközségnek magányosan kell-e vál
lalnia az egyre szélesebbre gyűrűző vita (s talán harc) terhét?
Pusztán saját eszére és belátására, talán barátok tanácsára van-e
utalva? Vagy számíthat valakitől szakmai támogatásra, anyagi se
gítségre, jogi védelemre, tömegkommunikációs képviseletre?
Van-e, aki helytelen döntéseiről lebeszéli? Van-e, aki összeütközé
seiben terhét megosztja vele? Dabas-Sári minden egyháznak fi
gyelmeztetés. Vége az egyéni bravúroknak és sikeres parti
zánakcióknak! Az egyház éltető ereje mindig a Lélek és hívei ka
rizmája marad. Az újjászerveződő magyar társadalomban azonban
csak akkor tartja meg szerepét, ha sikerül megteremtenie a profán
világgal kapcsolatot tartó képviseleteit. Olyanokat, amelyek szak
mai ügyekben kompetensek, anyagiakkal kellően felszereltek, és
megfelelő közéleti súllyal rendelkeznek. Ennek híján az egyes egy
házi intézmények, vállalkozások bizonytalan és védtelen helyzet
ben lennének.

Lehet, hogy Magyarországon megjelent az egyház társadalmi
jelenlétét kor1átozni (megszüntetni?) akaró kultúrharc egyik-másik
eleme. Az elmúlt évtizedek után ezen nincs mit csodálkozni. De
nem ez a meghatározó! A politikai oldalvágások okai a társadalmi
igények és csoportok megfogalmazódásai, intézményesülése, ve
télkedése, szövegségei. Ezzel szembesül az egyház. Eddigi kita
szítottságával, elszigeteltségével ellentétben mára a közéleti és gaz
dasági tolongás és huzakodás részévé vált. Egy tömött járműben,
ahová még mások is fel akarnak kapaszkodni, egy váratlan hát
baverésen nincs mit csodálkozni. De aki arra készül, hogy alkal
masint a lábára lépnek, jól teszi, ha cipőt vesz fel. A társadalomban
való nyilvános jelenlétre készülni kell! Tudatos stratégiával! Intéz
ményekkel!
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Tomka Miklós
tanulmányát 1994.

március 31-én fejezte be.
Eseménynaptára

szeptember 23·án zárun.
Akiegészftést Elmer
István állftotta össze.

Szeptember 25-én az MKPK nyilatkozata a dabas-sári ügyről.

Szeptember 27-én jegyzőkönyv készült a területfoglalásról.
Szeptember 28-án a polgármester megkapja az MKM eligazító

ajánlatát, de az ajánlások és a hivatkozott törvény csak az 1995-ös
tanévtől kötelezőek - írja a minisztérium.

Októberben levél- és sajtóhadjárat indul a plébános elhelyezé
séért.

Október 4-én a váci püspök levele a polgármesterhez, amelyben
kéri az október 7-re kitűzött, az iskolaüggyel foglalkozni kívánó
önkormányzati testületi ülés elhalasztását, míg a Göncz Árpád
által felkért bizottság döntése meg nem születik.

Október IS-én a polgármester levele Temyák Csabához, melyben
jószolgálati részvételre kéri fel, Biszterszky Elemérhez hasonlóan.

Október 20-án az önkormányzati iskola igazgatója levélben kéri
a plébánost 175 tanuló hitoktatásának biztosítására.

Október 25-én 53 szülö aláírásával levél a polgármesterhez: a
katolikus iskola tanulóinak egy része a fűtési szezonban is a hideg
folyosóra szorult.

Erre a napra idézte be a bíróság a plébánost, akit az önkor
mányzati iskola egyik tanárnője perelt be becsületsértésért. (A per
1994 tavaszán a plébános bocsánatkérésével és annak nyilvános
közzétételével zárult.)

November 6-án körlevél a világnézetileg semleges szülők ré
széről a katolikus iskola ellen indítandó per költségeinek össze
gyűjtésére. Az ügyvéd az SZDSZ képviselőjelöltie.

November 25-én az önkormányzat újra tárgyalja a sári iskola
megosztását. Döntés: két tantermet javasolnak átadni a katolikus
iskolának.

Novemberben Katona István püspök, az MKPK iskolabizottsá
gának elnöke kijelenti: Dabas-Sáriban "a többség akaratával szem
ben a kisebbség akarata érvényesült".

December 2-án a Városi Földhivatal bejegyzi az ingatlan hasz
nálati jogát a Dabas-Sári Római Katolikus Egyházközség javára.

Az önkormányzati iskola igazgatója képviselőjelöltként indul
az MSZP színeiben.

1994. februárban a váci püspök Ócsa plébánosát bízta meg hit
oktatással a világnézetileg semleges iskolában.

Május 16-án a katolikus iskola felszentelése.
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