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Születetl1966-ban Buda
pesten, a Szent Benedek
Leányai szerzetesrend
ben posztuláns. Egyetemi
tanulmányaft az ELTE
szociológia szakán fejez
te be 1993-ban. Az OLI
Vallásszociológiai Köz
pontjának tudományos
munkatársa. Jelenleg a
magyar katolikus papság
helyzetének, a vallás és
politika viszonyának kuta
tásával foglalkozik.

Nemzetközi érdeklődés

Dabas-Sári
a sajtó tükrében
"Különösképpen szükséges, hogy az összes érdekeltek helyes lelkiismeretet
alakítsanak ki magukban a tömegkommunikációs eszközök dolgában, fffleg
azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket napjainkban élénken vitat
nak. (...) A közlés módja feleljen meg a tisztesség és méltányosság kívá
nalmainak, vagyis tartsa tiszteletben az erkölcsi szabályokat, az emberek
törvényes jogait és személyi méltóságát, mind a hírek szerzésében, mind
azok közzétételében, nem minden tudás használ ugyanis, 'a szeretet vi
szont épít' (LKor 8,1)..." (Inter mirifica 5.pont)

Dabas-Sári neve mára fogalommá vált. A szlovák nemzetiségű

színtiszta katolikus falu - amely egyéb tekintetben egészen átla
gosnak mondható - korábban legfeljebb azért kerülhetett be az
újságokba, mert a vallásosság bevehetetlen bástyájaként külön
legesnek mutatkozott. Bizonyára senki sem gondolta volna -1993
júniusáig - hogy az ország figyelmének középpontjába kerül. A
sajtó ekkortól mutatott iránta fokozott érdeklődést. Ennek gyü
mölcseként több száz tudósítás látott napvilágot, s közben a helyi
konfliktusnak induló egyet nem értés országos jelentőségű üggyé
nőtt, majd egyre határozottabban a politikai csatározások eszközé
vé vált. A sajtó érdeklődésében is kifejeződő indulatok egyre foko
zódtak s határainkon túlra csaptak. Jó néhány külföldi újság hasáb
jain megjelent az addig ismeretlen kis falu neve és az ott zajló ese
ményekről szóló tudósítás. Érthető okokból legtöbbet a pozsonyi
lapok foglalkoztak a szlovák nemzetiségű magyar faluban történ
tekkel, hiszen a Magyarországról érkező hírek, megkeresések nyo
mán a hazánkban élő szlovák ajkúak nemzetiségi jogainak érvénye
sítését látták veszélyeztetve. A Dabas-Sáriban történteket a pozso
nyi sajtóorgánumok közül a pozsonyi Pravda, Práca, Národna Ob
roda, Novy Cas, a TASR (szlovák hírügynökség) és a pozsonyi té
véhíradó kísérte figyelemmel. A nemzetközi érdeklődés nem állt
meg Szlovákia határánál. Más országok tudósítói is beszámoltak az
iskola egyházi kezelésbe adása kapcsán kirobbant vitáról. így tu
dósítást olvashattunk a The Guardian-ban, a La Croix-ban, a The
Washington Postban, a Die Presseben és a Budapest weekben.

Ebben a tanulmányban a bel- és külpolitikai életet egyaránt
megmozgató ügy kapcsán megjelent cikkek tartalmi elemzésével
próbálunk képet adni arról, hogy a sajtó miként tükrözte az is
kolavitát. A Dabas-Sári-konfliktust megjelenítő sajtóról kialakult
benyomásokat három tételben megfogalmazva azt mondhatjuk,
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1.tábla. A Dabas-Sári
iskolaüggyel kapcsolatos
cikkek megjelenési ideje

szerinti megoszlása:

1dl5lzek
CIdI8k
lZÍIIlI

iúnius 2

iúllus 3

aU!lusztus 9

szePlerroer 1--8 32
szeDIerroer 9-18 124

szeDlerriler 19-30 77

október 67

november 21

ÖSszesen 335

Szeptemberi tudósitások

hogy egyrészt a sajtóban az iskola egyházi kezelésbe adását el
lenzők véleménye van túlsúlyban; másrészt az ellenzők álláspont
jának elfogadtatását főként az érzelmekre hatással kívánja elérni;
harmadrészt kritikáit egyházellenes előítéletekbe ágyazza, az egy
házról kialakult hamis képet erősíti híradásaiban. Mielőtt tartalom
elemzés segítségével megkíséreljük e három, tézis gyanánt meg
fogalmazott benyomás igazolását, érdemes formai szempontból is
néhány megállapítást tennünk.

Az anyaggyűjtés során az írott sajtóban 1993. június l-je és
november 30-a között a Szent János Katolikus Iskolára vonatko
zóan 335 tudósítást találtunk. További 22 cikk utal rá mint jelen
ségre. A 335 tudósítás nagyobbrészt az országos napí-, hetilapok
ból, folyóiratokból, jelentős számban a megyei és helyi lapok írá
saiból került ki. Szeptemberben jelent meg a legtöbb cikk (233)/
ami a vizsgált fél év alatt e témával foglalkozó összes cikknek
majdnem 70 százaléka. (1. tábla) A tudósítások száma szeptember
második harmadában tetőzött. Ezen időszakban zajlottak az egyez
tető tárgyalások. Ekkor rendeztek Skultéty Sándor (címzetes ál
lamtitkár, köztársasági megbízott) részvételével rendkívüli képvi
selőtestületi ülést, ekkor hangzottak el újabb megoldási javaslatok,
amelyeket az iskola egyházi kezelésbe adását ellenző szülők nem
fogadtak el, és ekkortájt tartották azt az újabb, önkormányzati
testületi ülést, amelyen határozatot hoztak az iskola megosztásáról.

A cikkek napi mennyisége és az események hordereje között
nem találunk következetes összefüggést. így például az érintett
hónapban - de az egész vita során is - szeptember 18-a volt
az a nap, amelyen a legtöbb cikk (18) megjelent. Ezen a napon
semmi említésre méltó esemény nem történt s az előző napon
(szeptember 17-én) is "csak" a Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezetének felhívása került nyilvánosságra. (Ez volt az a
felhívás, amelyben szolidaritási alap létrehozását szorgalmazták a
Dabas-Sári egyházi iskolát bojkottáló és az önkormányzati is
kolában oktatni kívánó tanárok javára.) A következő napon, szep
tember 19-én sem volt várható fontosabb, a konfliktus megoldását
előbbre vivő esemény. Mégsem véletlen, hogy szeptemberben
aránytalanul több tudósítás jelent megJ hiszen az események több
sége e hónapban zajlott. Később az iskolavita viszonylagos ren
deződése kapcsán alábbhagyott a sajtó érdeklődése. Ezt látszik
igazolni az októberben és novemberben megjelent tudósítások szá
ma. Sajtófigyelésünk során kiemeltük azokat a lapokat, amelyek
a vizsgált fél év során kimagaslóan sokat foglalkoztak a Szent
János Katolikus Iskola körüli vitával. Az e témában legtöbb cikket
megjelentető tíz lap közül kiemelkedik a Magyar Hírlap, s nem
sokkal utána - a negyedik helyen - maga mögé szorítva néhány
országos lapot a Pestmegyei Hírlap következik. Utóbbi lap gyakori
közlése - minden bizonnyal - megyei illetékességéből adódik.
(2.a ábra)
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A megjelent tudósítások többsége mindössze néhány soros, a
rövidebb híradások kategóriájába sorolható (2.b tábla) s csak mint
egy 10 százalék az egy- vagy akár többoldalas cikkek aránya. A
rövid híradásokból általában hiányoznak a közbevetett utalások,
a megértés elősegítését célzó magyarázatok, az érzelmi, hangulati
elemek és a kommentárok. Mivel témánkban a tudósítások jelentős

hányada rövid híradás volt, ez arra engedne következtetni, hogy
a cikkek nagy része pártatlan: tényekre szorítkozó, mentes minden
ideologizálástól.

2.a ábra. A tudósítások számának meg
oszlása a Dabas-Sári-témában legtöbb cik
ket megjelentető lapokban

Jászkun Krónika 7

Pes1iHirlap 19

M"I1IarNemzet 20

Mai Nap 21

Kurir 23

ÚjMagf8lOl1Zág 24

Pastm"l1leiHlrlap 26

Népszava 32

Népwbadság 33

M"I1Iar Hírlap 49

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Pártatlan-e a sajtó?

2.b tábla A tudósítások terjedelmének
megoszlása a Dabas-Sári-témában legtöbb
cikket megjelentető lapokban

Egy-
vagy Több- Rövidebb ÖsszesenLap neve több- hasábos híradás (db)oldalas cikk
cikk

Maavar Hirtao 3 24 22 49

Néoszabadsáa 5 16 12 33
Néoszava - 14 18 32
Pestmegyei Hfr1ap 5 9 12 26

Új Maavarorszáa 2 7 15 24

Kurir 2 11 10 23
Mai Nap 3 4 14 21

Magyar Nemzet - 13 7 20

Pesti Hírlap 5 4 10 19

Jászkun Krónika 1 5 1 7

A tudósítások állásfoglalás szerinti vizsgálata nem támasztotta alá
az előbbi feltevést. Az egyes lapok nagyon eltérő képet mutattak.
Annak megítéléséhez, hogy a sajtóban a sári iskola egyházi keze
lésbe adását ellenzők véleménye van-e túlsúlyban, elsősorban a
megszólaltatottak körét, a kérdésfeltevésben megnyilvánuló pártos
ságot, a hozzáfűzött kommentárokat, illetve a szerz ők egyéb meg-

. nyilvánulásait vizsgáltuk. Számos esetben találkoztunk olyan kér
désfeltevéssel, amelyben nyiltan megjelenik a kérdező személyes
véleménye, állásfoglalása. Példaként kiragadva a Magyar Hírlap
szeptember 17-i számából Gyémánt Mariann Keszthelyi Ferenc
püspök úrhoz intézett kérdését: "Nem gondolja, püspök úr, hogy
az egyház nem volt kellően toleráns? Hiszen egy túlnyomórészt
hívőkbőlálló települést sikerült az egyház ellen fordítani. Akik sza
bad akaratukból követték a vallást, de a kényszert elutasítják."

A továbbiakban vizsgáljuk meg a cikkeket abból a szempontból,
hogy kiegyensúlyozottak-e, vagy valamely irányba határozottan
állást foglaltak. (3. tábla)
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3. tábla A tudósítások állásfoglalás ezerinti megoszlása

ÁIlásfoglslás Határozottsn Határozottsn
Kiegyensúlyozott a síri kat. Iskola a BÍri kat. iskola Összesen

A lapneve mellett ellen
Magyar Hirlap 20 2 27 49

Népszabadság 14 2 17 33

Népszava 7 - 25 32
Peslme!lYei Hlrlap 19 7 - 26
ÚjMagyarország 16 7 1 24

Kurir 6 - 17 23

Mai Nap 7 - 14 21
Magyar Nemzet 14 3 3 20

Pesti Hírlap 16 - 3 19

Jászkun Kr6nika 5 1 1 7

ÖSszesen 124 22 108 254

A Népszava a Dabas-Sárival foglalkozó cikkeinek 78 százalé
kában, a Kurír 74 százalékában, a Mai Nap majd 67 százalékában,
a Magyar Hírlap 55 százalékában határozottan a sári általános
iskola egyházi kezelésbe adása ellen foglal állást. Ezzel szemben
a katolikus iskolává szervezés mellett állást foglaló tudósítások
egy újságon belüli legmagasabb aránya a 30 százalékot sem éri
el. Az iskola egyházi kezelésbe adása mellett vagy az ellen szóló
tudósítások számaránya erősen az ellenzéki álláspont javára billen
el. A tudósítások több mint 40 százaléka ellenzi, kevesebb mint
9 százaléka helyesli a Szent János Katolikus Iskola létrejöttét.

4.a tábla A tudósítások információforrásra hivatkozás ezerinti megoszlá
sa (az összes vizsgált lapban)

A hivatkozott személyek Konkrét Általínos ÖSszesen
,serrleges' 59 11 70

,ellenzékr 105 89 194

,támogató' 113 13 126

ÖSszesen 277 113 390

Az állásfoglalások megoszlása mellett az információforrásként
megjelölt személyek és megnyilatkozásaik vizsgálatával is képet
kaphatunk arról, hogy valóban az "ellenzékiek" véleménye van-e
nagyobb súllyal jelen a sajtóban. (4 a,' b tábla)

A sajtó voksa Az információforrásokra hivatkozás megoszlásából jól látszik,
hogyatudósításokban a sári iskola egyházi kezelésbe adását el
lenző hírforrások vannak túlsúlyban, ezzel szemben a konkrét 
tehát nevén nevezett - hírforrások között az iskola egyházi ke
zelését támogatók vannak többségben. Az általános hírforrások
(például a szülök egy csoportja, az ellenzéki tanárok egy csoport
ja...) száma az iskola egyházi kezelésbe adását ellenzők körében
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a legnagyobb, közel 80 százalék. (Itt óhatatlanul felvetődik a kér
dés, hogy vajon milyen megoszlás született volna, ha az "ellen
zékiek" hírforrásai is döntő többségben konkrét személyek lettek
volna.)

4.b tábla Az információfo"ásként megjelölt személyek típusba sorolása
(az összes vizsgált lapban)

Helyi hatáskörű személy tfpuss
Megnyilatkozásában

Összesen
kiellV8nsúlyozott mellette ellene

helYi Onkonnánvzat 22 20 8 50

helyi oedaaóaus - 30 46 76

helyi plébános - 46 - 46
helyi funkció nélküli 1 10 52 63
egyéb: rendőrkapitány 1 - - 1
üavvéd - - 2 2
Összesen 24 106 108 238

Országos hatáskörü személy tfpusa
Meanyilatkozásában

Összesen
kiegyensúlyozott mellette ellene

minisztériumi adminisztráció 44 8 - 52

leavház 12 12 - 24

konnánvPártok 9 - - 9

ellenzéki oártok - - 31 31

Pedaoécusok Demokratikus Szakszervezete - - 16 16

Maavarorszáai Szlovákok Szövetséae - - 6 6

szerzMudósRó 71 32 113 216

Összesen 136 52 166 354

Helyi és országos
vélemények

A hírforrásként megjelölt személyeket osztályozva két nagyobb
típust különböztettünk meg: a "helyi érdekeltségű embereket" és
az országos tisztségviselőket.A "helyi hatáskörrel bíró" személyek
típusait vizsgálva a megszólaltatott helyi lakosokat öt nagyobb
csoportba soroltuk. Az iskola egyházi kezelésbe adása a "funkció
nélküli helyi lakosok" - többnyire szülők -, illetve a helyi pe
dagógusok körében talált a legerőteljesebb ellenzésre. Egyébként
is a megkérdezettek között az e két típushoz tartozók domináltak.
Az "országos hatáskörrel bíró személyek" körében a tudósítók
után a minisztériumi adminisztrációhoz és az ellenzéki pártokhoz
tartozók nyilatkoztak a legtöbbet. A szerzőknek több mint a fele
ellenezte az iskola egyházi kezelésbe adását. A legkiegyen
súlyozottabb állásfoglalásokat a minisztériumi adminisztráció tag
jai képviselték. Egyöntetűen az iskola egyházi kezelésbe adása
ellen foglaltak állást az ellenzéki pártok s ugyancsak ellene emelt
szót a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, valamint a Ma
gyarországi Szlovákok Szövetsége. Az ellenzéki pártok kizárólag
ellenző megnyilatkozásaival szemben a kormánypártok kiegyen
súlyozottabbak maradtak. Mindent egybevetve a híradások nagy
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többsége a Szent János Katolikus Iskola egyházi kezelésbe adása
ellen foglalt állást.

Érvek vagy érzelmek?

A tudósításokon belüli hivatkozások mérlegelése kényes feladat.
Nehéz megállapítani, hogy a szerző mennyire objektív vagy szub
jektív. Egy tudósítás akkor "hangol", ha kevésbé vagy egyáltalán
nem a tényekre szorítkozik saját (pártos) véleményének, illetve
meggyőződésének hangot adva, az egyik fél szempontjából több
nyire a negatívumokat kiemelve, a médiát egyoldalú közlésre hasz
nálja fel. Extrém esetben - amikor tényeket egyáltalán nem közöl
- kizárólag érzelmeitől, illetve érdekeitől vezéreltetve ad infor
mációkat.

5.a tábla A cikkek megoszlása a hivatkozások konkrétsága szerint
a Dabas-Sárival kapcsolatban legtöbb cikket megjelentetó lapokban

"Hanaol"
Lap neve Tényekre szorítkozik az iskola átadása az iskola átadása ÖS8Z88en

mellett ellen
Maavar Hlrlap 31 2 16 49
Népszabadság 16 1 16 33

Népszava 16 - 16 32

Pestmeavei HIrlap 16 9 1 26
Új Maavarorszáa 17 6 1 24

Kurir 10 - 13 23

Mai Nap 9 - 12 21

Magyar Nemzet 16 2 2 20
Pesti Hlrlao 15 - 4 19
Jászkun Krónika 5 - 2 7
ÖSszesen 151 20 83 254

A saJtó tárgyIlagossága
éselfogultsága

Mennyire törekszenek a cikkekben fellelhető hivatkozások konk
rét tényeket közölni? A fél év alatt a tíz újságban megjelent tu
dósításoknak több mint a fele a hangsúlyt a tények közlésére he
lyezi. Ebbe a kategóriába soroltuk mindazokat a cikkeket, amelyek
nem akarnak sem pro, sem kontra állást foglalni, a tények közlésére
szorítkoznak és az olvasóra bízzák a történtek értékelését. A figyelt
lapok közül tárgyilagos közlésre törekvésével kiemelkedik a Ma
gyar Nemzet, amely tudósításainak 80 százalékában konkrétumo
kat tár az olvasó elé. Ebben a rangsorban szorosan követi a Pesti
Hírlap 79 százalékkal, majd az Új Magyarország 71 százalékkal.
Ugyanakkor több mint 100 cikk, azaz a tudósításoknak valamivel
több mint 40 százaléka az extrém hangolás kategóriájába tartozik,
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vagyis tényeket nem közöl, kizárólag a szerző érzelmeitől, érde
keitől vezéreltetve informál. Ezen kategórián belül az iskola egyházi
kezelésbe adása ellen állást foglaló tudósítások emelkednek ki

Az érvelés módja Nem mellékes kérdés, miképpen érvelnek a lapok. A cikkek
körülbelül negyede alkalmaz álláspontja támogatására észérveket.
Például a Magyar Hírlap szeptember 4-i számában közzétett Da
bas-Sári polgármesteréhez írott levelében Skultéty Sándor: "Az
ugyan megfelel a valóságnak, hogy felmérést végeztek a szülők

körében: vajon hányan járatnák felekezeti iskolába gyermeküket.
Azt azonban senki sem kutatta, hogy mennyi a világnézetileg
semleges oktatást igénylők száma." A Népszabadság augusztus
8-i számában olvashattuk: "...törvénytelenség nem történt, tud
niillik Dabas már város és a helyi (...) önkormányzat nem köteles
az immár csak kerületi státusú Sáriban másik iskolát biztosítani,
vagyis a katolikus intézmény ellen berzenkedőknek jogszerűen

ajánlották fel a dabasi beiskolázási lehetőségeket."A Népszabadság
szeptember lQ-i számában írta Antal Anikó: "Mivel az egyházi
iskola nem jogutódja az önkormányzatinak, a katolikus iskola igaz
gatója nem mondhat fel nekik. Ezért munkaügyi bírósághoz for
dulnak jogorvoslatért." A Pestmegyei Hírlap augusztus 5-i számá
ban Mallár Éva tollából az előbbivel tartamilag szemben álló tu
dósítást olvashattunk: "Törvényességi szempontból a helyi kato
likus egyház az önkormányzat jogutódja az iskolában. Így minden
olyan kötelesség az új működtetőt terheli, amelyet eddig az ön
kormányzat vállalt magára." A kiragadott példákbóllátható, hogy
racionális, jól megragadható, nem személyes érzéseken vagy fel
tételezéseken alapuló érvekre támaszkodó cikkeket soroltunk ide.

Érvelés vagy érzelmek? Minden hetedik cikk érvként megfogalmazott érzésekre támasz-
kodva kíván hitelt szerezni nézetének. Hegyi Gyula a Magyar
Hírlap szeptember 6-i számában írja: "Az erősenmegosztott önkor
mányzatban a kisgazda polgármesternek elemi választási érdeke,
hogy szétesett pártja helyett a 'hit katonájaként' kizsarolja magának
az egyház támogatását." A Népszabadság szeptember 21-i számá
ban Takács Istvántól megtudhatjuk, hogy: ,,»A minden hatalmat
a testületnek!« jelszó törvényi szentesítésével igen sok önkormány
zat visszaélt már - Pásztor Győző atyának a képernyőről áradó
diadalittas mosolya kellett hozzá, hogy ez a veszély tudatosuljon."
Az Új Magyarország szeptember 9-i számában Medve Imola így
tárja az olvasó elé személyes benyomásait: "Egyetlen kérdésem
sem rendíti meg az 'ellenzéki' szülők alkalmi (?) gyülekezetét. S
ez bizony amellett szól, hogy aligha téved a polgármester, amikor
úgy vélekedik, ez már polgári engedetlenségi mozgalom. Nem a
szülők pálfordulása - (oo.) -, itt a bukott rendszer haszonélvezői
állnak a háttérben." E három példából plasztikusan kirajzolódik,
miként alakulnak, pontosabban miként fogalmazódnak érvekké
az érzések, hogyan lépnek a racionális, jól megragadható érvek
helyébe.

500



A cikkek nem egészen 5 százaléka feltételezésekkel "érvel". A
Magyar Hírlap szeptember B-i számában Fodor Gábor ország
gyűlési képviselő nyilatkozata: "... Belpolitikai következményei
lehetnek, hiszen félő, hogy újra felelevenedik a lezáródni látszó
világnézeti harc az oktatásban. Ráadásul nemzetközi bonyodal
makat is okozhat..." Ugyanezen lap szeptember lO-i számában
olvashattuk: "... a jogász egyébként óvta a szülőket attól, hogy
gyerekeiket bevigyék a katolikus iskolába egy olyan szóbeli ígéret
alapján, hogy ott majd biztosítjék számukra a semleges oktatást
(...), ez nem más, mint időhúzás. (...) Innen már csak egy lépés
lenne, hogy a gyerekeket valamilyen jogi csűrcsavarral betereljék
a felekezeti intézménybe is..." Ugyanezen érvelési mód záró pél
dája a Pestmegyei Hírlapban szeptember 14-én megjelent írás (Pais
Tibor): "A háttérben alighanem a hatalomból kiszorult, az előző rend
szer által a huncutkodáshoz szabad kezet kapott emberek állnak,
azok egyenes ágú leszármazottai, akik 1948-ban, lévén, hogy az er
kölcsös élet kényelmetlen volt számukra, államosítás címén felszá
molták Sári kétszázharminc éves múltú római katolikus iskoláját."

Jól látható, hogy a nem "valódi" érvekre támaszkodó érvelési
módok - tehát az érvként megfogalmazott érzések és fel
tételezések - közötti határ könnyen elmosódik. Mindkettőben

megjelennek a személyes érzelmek, indulatok. Szélsőséges esetben
nemcsak megjelennek, hanem a racionalizált észérvek helyébe lép
nek, teljességgel kiszorítva azokat, s a szerzők tudósításaiban meg
jelenő személyes érzelmek az olvasó érzelmeit is megmozgatják.
Nem közömbös tehát, hogy az egyes lapokban miként oszlanak
meg az érvelési módok. (5.b tábla)

S.b tábla A tudósításak érvelési mód ezerinti megoszlása
a Dabas-Sárival legtöbbet foglalkozó lapokban

Érvelési mód ÉRVEL Összesen
érvként megfogalmazott Nem érvel

Lap neve észérvekkel érzésekkel feltételezésekkel összesen érve~ nem érvel

Maavar Hí1ao 17 6 4 27 22 49
Néoszabadsáo 11 4 - 15 18 33
Néoszava 4 2 3 9 23 32
Pestrneovei Hirlao 7 5 2 14 12 26
Úi MaovarOlszáa 8 7 1 16 8 24
Kuri' 6 - - 6 17 23
Mai Nao 3 - - 3 18 21
Maavar Nemzet 4 3 1 8 12 20
Pesti Hirlao 3 6 - 9 10 19
Jászkun Krónika 2 4 - 6 1 7
ÖSszesen 65 37 11 113 141 254

Az érvelési módok vizsgálatából megállapítható, hogy a tíz lap
ban a Dabas-Sárival foglalkozó cikkeknek több mint 55 százaléka
nem támaszkodott érvekre. Az érveket felsorakoztató tudósítások-
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nak majdnem 60 százaléka észérvekhez folyamodik. Az érvelő

cikkek közül a kevésbé racionálisak _. tehát az érvként megfo
galmazott érzésekkel és feltételezésekkel való érvelések - együt
tesen több mint 40 százalékát teszik ki a Dabas-Sári iskolavitával
kapcsolatos érveléseknek. A felsorolt lapok közül legtöbbször a
Jászkun Krónika (86 százalék), az Új Magyarország (67 százalék),
a Magyar Hírlap (55 százalék) és a Pestmegyei Hírlap (54 százalék)
támaszkodott érvekre. Legkevésbé sorakoztatott érveket tudósítá
saiban a Mai Nap (cikkeinek 86 százalékában), a Kurír (74 szá
zalékában), a Népszava (72 százalékában). Azonban ha azt nézzük,
hogy az érvelő cikkek közül melyik lap érvel leggyakrabban észér
vekkel, akkor a Kurír, a Mai Nap és a Népszabadság szerepel az
első három helyen. A Kurír és a Mai Nap esetében elmondhatjuk.
hogy megjelent tudósításaik számához képest ritkán érvelnek, de
akkor észérvekre támaszkodnak.

Egyházkritika vagy előítéletek?

A bírálatok tartalma

A személyiségkritika
és az érzelmek

Nem érdektelen az egyházat, illetve Pásztor Győző plébánost ért
bírálatokat a kritika alanya, irányultsága szerint mérlegre tenni. A
Dabas-Sárival legtöbbet foglalkozó lapokban az egyházat vagy
Pásztor Győző plébánost ért bírálatok a következőképpen oszlanak
meg: csak a papot bírálja 47 cikk, csak az egyházat 16 cikk, mind
kettőt 13 cikk. Ezzel szemben egyik ellen sem irányul kritika 178
cikkben.

A tudósítások több mint kétharmada nem tartalmaz kifejezett
bírálatot sem az egyházra, sem Pásztor Győzőre vonatkozóan. A
cikkek több mint egyötöde nyiltan bírálja a plébánost.

A Pásztor Győzöt ért bírálatokat típusuk szerint a következőkép

pen csoportosíthatjuk. cselekvés- vagy akciókritikát tartalmaz 34
cikk, személyiségkritikát 29 cikk, szerepkritikát 12 cikk.

A Pásztor Győzöt ért bírálatoknak majdnem fele a plébános
tetteit bírálja. Ez azt jelenti, hogy a Pásztor Győző kanonok-plé
bánost bíráló 60 cikkben összesen 34 alkalommal ítélik el külön
böző tetteit. Ilyen bírálatnak tekinthető a Magyar Hírlap szeptem
ber ll-i számából kiragadott idézet: "... most Dabasra járunk hit
tanra meg vasárnap misére, mert Győző atya kiüldözött minket
a templomból. Temetésen, lagzin másról sem beszél a pap, csak
az iskoláról, korábban nemcsak a vasárnapi, de a hétköznapi, reg
geli félórás misét is kötelezővé akarta tenni nekünk..." A plébánosra
vonatkozó bírálatok közel 40 százalékában személyiségét állitják
pellengérre. A személyiségkritika az a terület, ahol a személyes
érzelmek, indulatok tág teret kapnak, így születhetnek meg olyan
személyiségbírálatok, mint a Népszava szeptember 16-i számában:
"Hogyan tud az Isten színe elé állni, amikor elvakult, bigott val
lásosságának és konokságának következményeként tisztességes és
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Aszerepkrilika

Az egyház bírálata

A püspöki kar krilikája

gerinces emberek maradnak állás nélkül..." Kurír, szeptember 16.:
"Pásztor plébános szemében ugyanaz a tűz lobog, mint elődeiében.
Akik máglyát gyújtottak hitbéli ellenfeleik alatt, akik a katoliciz
must ezredeken át milliók életét kioltva terjesztették. Pásztor plé
bános szeme őrzi még az inkvizíció máglyáit." A szerepkritikában
rejtett vagy kifejezett módon megjelennek a pappal szemben tá
masztott elvárások. Például a Népszava szeptember 14-i számában:
" ... Isten szolgája, a lelkek pásztora - elrugaszkodva Jézus taní
tásától - szelektál, megkülönböztet, megbélyegez, s hiányzik be
lőle a tolerancia..." Népszava, szeptember 16.: " ... egy pap, a sze
retet vallásának papja (?) hogyan tilthat ki iskolából (de bárhon
nan!) gyerekeket?.."

Az egyház bírálatának jellegét tekintve a Dabas-Sárivallegtöbbet
foglalkozó lapokban

- az egyház általános kritikáját 18 cikk,
- a magyar egyház elítélését általában 7 cikk,
- a püspök, a püspöki kar kritikáját 3 cikk,
- a magyar egyház elítélését, szemben az "igazi" keresz-

tén ységgel 3 cikk tartalmazza.
Az egyház bírálata az esetek nagy többségében (közel 60 szá

zalék) általános kritikában fogalmazódik meg. Ide tartoznak azok
a kritikák, amelyek egy-egy helyi esemény kapcsán általánosítanak,
az egész katolikus egyházra vonatkoztatnak. Például a Kurír
szeptember 16-i számában: "A szeretetet, türelmet, toleranciát hir
dető egyház - álarc. Dabas-Sári mohósága, kérlelhetetlensége,
kegyetlensége - ez az igazi énjük." Kifejezetten a magyar egyház
elítélésére láthatunk példát a Magyar Hírlap szeptember 10-i szá
mában, amely a The Guardian cikkét vette át, mely szerint: "A
sári iskolaháború szélsőséges, de jellegzetes tünete az egyházi be
folyás terjedésének Magyarországon és más posztkommunista or
szágokban (...), az erős politikai lobbykon keresztül az egyházak
nagy befolyást gyakorolnak az erkölcsi és társadalmi napirendre
az abortusztól a vallásoktatásig és a tévészexig. (...) Az egyház
növekvő társadalmi befolyása a jelek szerint népi gyanakvásba
ütközik, amely néha valóságos ellenállásban tör ki." Ugyancsak
egy példa erre a Népszabadság szeptember 21-i számából: ",.. a
katolikus egyház ismét tűzzel-vassal való hittérítésbe kezdett, (...)
a katolikus egyház Magyarországot újraevangelizálandó területnek
nyilvánította, most már látható, mit jelent: a lakosságot úgy kezelik,
mint valami pogány hordát, amellyel szemben minden eszköz
megengedett, (...) a klérus (...) a fiatalokon, gyermekeken keresztül,
hatalmi és lelki erőszakkal próbálja elérni a célját. (...)"

Egyenesen a Magyar Katolikus Püspöki Kamak címzett bírála
tok közül kiemelve egy csokorra valót: a Magyar Hírlap szeptem
ber lO-i számában olvashattuk: "Először is mélységes hallgatásba
burkolózik az egyházi elöljáró hatóság, amelynek türelemre és
belátásra kellett volna intenie az iskolaalapításon buzgólkodó ka-
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Az érzelmi elemek
dominanciája

nonokját..." A Kurír szeptember 27-i számában: "Az viszont na
gyon sajnálatos, hogy Magyarországon a katolikus püspöki kar
még nem igazán érti, mi történik az emberekben." A Népszabad
ság október 2-án megjelent tudósításában: "... az a meglepő. hogy
már majdnem túlléptek a tőlük megszokott, csaknem értelmez
hetetlen, óvatoskodó általánosságokon, az viszont kevésbé, hogy
maga a nyilatkozat szinte feloldhatatlan belső ellentmondásokat
hordoz. Éppen azért, mert mégsem léptek túl (oo.). Szinte elké
pesztő, hogy egy egész püspöki karban föl sem merül, hogy talán
és esetleg Győző atyák is követhetnek el hibát. Talán ők kezdték
a pártpolitikai harcot a gyerekseregek fölötti hatalomért..."

Talán e néhány példa is jól érzékelteti, hogy mit bírál a sajtó
az egyházban. A bírálatok az érzelmi, hangulati megnyilvánulások,
valamint az érvelésmód tekintetében rendkívül összetettnek bizo
nyultak, így a különböző szintek között nem minden esetben húz
hatunk éles határokat. Bármely szinten is bírálták az egyházat
vagy Pásztor Győző plébánost, az érzelmi-hangulati elemek do
mináltak. Mind az egyházzal és papjával szemben megfogalmazott
elvárások, mind az egyházat és a papot mint hatalomra törő, a
politikai erők befolyása alá kerülő intézményt, illetve "hivata
lnokot" bemutató kritikák tükrözik az egyházról, papról a sajtóban
élő (elő-) ítéleteket. Az esemény sokféleképpen értelmezhető. A
különböző lapok jelentős vélemény- és hangulati eltérésekkel tu
dósítanak az eseményről, és a tömegkommunikációs összkép nagy
mértékben függ attól is, hogy melyik társadalmi (politikai, ideo
lógiai) csoport rendelkezik több és jobb sajtóval.
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