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[övőnk az ifjúság: számtalanszor elhangzott ez a kijelentés nem
csupán az elmúlt néhány évben, de az évszázadok során is. Az
iskola az az intézmény, amely túlélt politikai viharokat, gazdasági
válságokat. De vajon túléli-e az értékválság évtizedeit?

Az egyházak és az iskola ügye szorosan összefügg: az európai
kultúra és az egyházak elválaszthatatlanul egybekapcsolódtak, és
ez a kapcsolat még ma, a szekularizáció új hullámának idején is
érzékelhető. A· kereszténység átitatja az európai kultúrát. Ezzel
azonban semmiképpen sem állíthatjuk, hogy a keresztény kulturá
lis hagyományokkal rendelkező Európa napjainkban valóban ke
resztény volna. Egy új pogányság idején sokak számára idejétmúlt
jelenségnek tűnik az egyházi iskola. Mit akar az egyház az iskolák
kal? Emlékezünk még jól az ideológiai diktatúra évtizedeire, ami
kor az egyházaknak nem volt, nem lehetett helyük a templom fa
lain kívül. S most, a politikai rendszerváltozás után a jogi szabályo
zás lehetővé teszi ismét, hogy újra induljanak egyházi iskolák. De
vajon egyházi iskoláknak mondhatók-e az elmúlt hat évben létrejött
intézmények? Mi a megkülönböztető jegye az egyházi iskolának?
Van-e egyáltalán létjogosultsága az egyházi iskolának?

Sokszor találkozhatunk azzal a véleménnyel, hogy jól működő
iskolákat robbant szét az egyház, amikor visszakéri egykori isko
laépületét. Milyen jogon kényszerít az egyház szülőket és gyer
mekeket arra, hogy iskolát változtassanak, amikor nem akarnak
az egyházi iskolává alakult intézménybe jámi ezután?

Válságban az iskola?

Valós, vélt és gerjesztett feszültségek közepette jöttek létre egyházi
iskolák. Az iskolaháborúk kora azonban véget ért. Úgy látszik, a szak
mai-pedagógiai ellenérvek hátterében jobbára politikai ellenvélemé
nyek húzódtak meg, s napjainkban az egyházi iskolát politikai csatá
rozások színhelyévé tenni valamiképpen nem látszik időszerűnek.

Annál kevésbé, mivel az egész magyar oktatásügy válságban van.
A válság többrétegű: személyi, tartalmi és anyagi természetű.
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A személyi válság A személyi válság véleményem szerint kettős: egyrészt nehezen ta-
lálja a helyét az a pedagágusréteg, amely évtizedek során hozzászo
kott ahhoz, hogy munkáját felülről irányították. Ennek következtében
- nagy tisztelet a mindenütt megtalálható kivételeknek - egyre ke
vesebb igazi szuverén egyéniséggel lehet találkozni a pedagógiában.
Vannak ugyan kezdeményezők, akik a pedagógus-szakma megújítá
sán fáradoztak és dolgoznak ma is: ők furcsa szorítóban érzik magu
kat. Minden kezdeményezés, minden kísérlet pénzigényes. Az ember
formálás, -művelés, -nevelés pedig olyan tevékenység, amelynek ered
ménye nem érzékelhető a befektetés után következő néhány évben,
csak hosszú távon lenne megtapasztalható. A pedagógus-társadalom
másik rétege várja, hogy kiszolgálják: hogy ellássák tantervvel. tan
könyvekkel. Hivatalos elvárásoknak próbáltak megfelelni eddigi pá
lyájuk során, s most egy furcsán piacosodó és sokszínűvé váló oktatá
si rendszerben egyre kevésbé találják helyüket.

A tanulókért folyó harc Közvetve hozzátartozik a személyi problémákhoz az is, hogya
pedagógus és gyermek egymást feltételezik. Évről évre kevesebb
gyermek születik Magyarországon. Már néhány éve tapasztalható
a furcsa versengés és küzdelem azért, hogy ki tudja megszerezni
vagy megtartani magának a tanítandó gyermekeket. Létkérdés ez,
kenyérharc, megélhetési gond. Éppen ezért - meggyőződésem,

hogy szakszerű felmérések is kimutatnák - az iskolarendszer
változtatásában (nem a törvényi szabályozásban, hanem a gya
korlati megvalósításban) nagyon sok esetben az játszott szerepet,
hogy egy adott iskola úgy igyekezett bővülni, hogy minél tovább
megtarthassa az oda járó gyermekeket. A négy osztályos gimnázi
umok lefelé terjeszkedtek: hat vagy nyolc osztályos iskolákká ala
kultak át. Nyolc osztályos általános iskolák fölfelé bővültek, gim
náziumi osztályokat indítottak. A sokszor hangoztatott pedagó
giai szempontok mellett és nem ritkán helyett elsősorban arról
volt és van szó, hogy így tudja biztosítani egy intézmény az élet
ben maradást. s így tudja elkerülni a munkanélkülivé válást.

A tartalmi válság lényeges kérdése: mit tanítson az iskola? Az ín
formációrobbanás világában egyre kevesebb ismeret fér el a nagy
egészből a tankönyvekben. Ki az, aki meg tudja mondani, mi a
használható tudás? Nem akarok abba a vitába belebonyolódni, ami
a Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatban éveken keresztül mindenna
pos témája volt szakértőknek. politikusoknak, pedagógusoknak, szü
lőknek. Uj jelszavak kavarognak, s köztük az egyik legfontosabbnak
látszó: "Az információ: hatalom". Emlékszünk még az ötvenes évek
jelszavaira, közöttük a következőre: "A tudás: hatalom".

Iskola és emberkép

Fölmerül a kérdés: mi történik a társadalom és az iskola összefüg
gésrendszerében? A társadalom határozza-e meg az iskolát, vagy
az iskola határozza meg a társadalmat? Úgy is fogalmazhatnánk: a
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Az állandóság
képviselete

A kereszténység
emberképe

piacközpontú világban van-e jogosultsága akereslettel szemben a
kínálatnak? Mit kínál az iskola? Tantárgyakat? Műveltségterületek

ismeretanyagát? Kultúrát? Magatartásformát, emberi tartást, erköl
csöt?

Az egyházi iskoláknak fölbecsülhetetlen szerepük lehet, ha eb
ben a változandóságban állandóságot tudnak képviselni. Mi az,
ami változik, s mi az, ami állandó? Az egyre tökéletesedő eszkö
zök világában a célok - úgy látszik - ugyanolyan homályosak,
mint századokkal ezelőtt. Az oktatásügy legfontosabb kérdései
manapság: mit tanítunk, miből tanítunk, mikor tanítunk, hol taní
tunk. Egyetlen kérdés azonban - annak ellenére, hogya személy
méltóságát egyre többen és többször hangoztatják - homályban
marad: kit tanítunk? S kik vagyunk, akik tanítunk? Az ember, aki
az iskolai munkának alanya és tárgya, homályban marad. Mit ér
az ember? Mi teszi az embert emberré? A közvélemény számára
a sikeres ember az eszmény. Ki a sikeres? Aki eredményeket ké
pes elérni. Az eredmény pedig elsősorban az anyagiak és a hata
lom birtoklásában mérhető,

Ez a felfogás messze áll attól az emberképtől. amelyet a keresz
ténység magáénak vall. Az ember akkor is értékes, ha nem sike
res, és akkor is fontos, ha nem gazdag. Az ember méltósága ön
magában rejlik, és ezt nem teheti kérdésessé semmiféle társadalmi
vagy politikai rendszer, gazdasági vagy hatalmi verseny.

Az egyházi iskolák birtokában kell lennie egy olyan emberkép
nek, amely a személy méltóságát mindenütt tiszteletben taríja. Ez az
emberkép pedig szükségképpen értékrenddel is összefüggésben van,
és ezt az értékrendet az egyházi iskola tudatosan vállalja és kőzvetí

ti. Nem vallhalja az egyházi iskola, hogy az emberkép és értékrend
kialakítása és továbbadása a család feladata csupán. Az egyházi is
kolának intézményként és személyes képviselőin keresztül is igazo
dási pontnak kell lennie. Nem egyszeruen tudást ad az egyházi is
kola, ha valóban az, aminek mondják, hanem világlátást, világképet,
emberképet, amely határozott világnézeten alapul. Az egyházi iskola
világ- és emberképének lényeges vonása, hogy a világ Isten teremté
se. Az ember az életet ajándékként és feladatként kapta. Művelnie,

formálnia kell ezt a világot, amelyben él, s amelyért felelősséggel is
tartozik. Az ember azáltal ember, hogy képes a szeretetre. A létezés
ténye óriási lehetőség mindenki számára: megszólítható, és ő is
megszólíthat másokat. Ebben a párbeszédben, amely végigkíséri az
ember életét, kibontakozik a teljesebb ember.

Mire képes az egyházi iskola?

Kérdés, vajon iskoláink képesek-e ennek a világképnek, értékrend
nek a megfogalmazására és továbbadására?

Türelmetlen társadalomban élünk. Érési időre van szüksége
nemcsak az egyes embemek, hanem az intézményeknek, az isko-
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Iának is. Az új lehetőség: az egyházi iskolák indításának szabad
sága óriási kihívásként jelentkezik a rendszerváltozás óta az egész
magyar társadalomban. Türelmetlenség tapasztalható mind az
egyházi iskolák támogatói, mind pedig az ellenzői részéről. Az
életfolyamatok nem siettethetők, vagy ha igen, akkor a fejlődési

rendellenességekkel mindenképpen számolnunk kell. Tapasz
talható a fundamentalizmus kísértése is, érdekes módon érzékel
hető ez belülről és kívülről egyaránt. Vannak, akik azt gondolják,
az egyházi iskola által képviselt értékrendet egyszeruen fegyelem
mel, következetességgel meg kell követelni. Az egyházi iskolák
hatékonyságának viszonylag csekély volta éppen a fegyelem hiá
nyából fakad. Az egész egyházi iskolaügy problémavilága sok te
kintetben hasonló az ugyancsak fiatalokkal, felnövekvökkel fog
lalkozó hitoktatás, katekézis problémaköréhez. Vajon lehet-e taní
tani a hitet? Vagy: vallási ismeretek nélkül milyen a személyes
hit? Mit tanít az egyházi iskola? Most már eljutottunk odáig,
hogy talán elfogadja a közvélemény: nem tanít mást az egyházi
iskola, mint a többi magyarországi oktatási intézmény. De amit
tanít, azt másként, más alappal, más háttérrel, más világlátással,
világnézettel tanííja. Eljutottunk annak a felismerésére, hogy lehet
jó vagy rossz az oktatási törvény, lehet jó vagy rossz a nemzeti
alaptanterv, lehetnek jók vagy rosszak a tankönyvek - a pedagó
gus személye semmivel sem pótolható. Rossz tankönyvből is le
het jól tanítani, de felkészületlen, éretlen pedagógus jó tan
könyvből, jó tanterv alapján sem képes jól tanítani.

Több egyházi iskolát? Az egyházi iskolák száma még nem elegendő. Többen vannak,
akik szeretnék egyházi iskolába járatni gyermekeiket, mint ahány
tanulót ezek az iskolák be tudnának fogadni. De vajon szabad-e új
iskolákat indítani?

Személyes véleményemet fogalmazom meg, annak tudatában,
hogy vannak, akik másként gondolkodnak. A jelenlegi törvényi
szabályozás keretei között, az egyre több területen ismét tapasz
talható hátrányos megkülönböztetéseket látva nagyon óvatosan
szabad új iskolát indítani. Mert ne felejtsük: ahhoz, hogy létrehoz
zunk egy intézményt, csupán józan tárgyalások szükségesek. A
felelős döntéshozók pedig, számítva arra is, hogy szavazóbázist
veszíthetnek el, ha nemet mondanak, egyre könnyebben hozzájá
rulnak az új egyházi iskola indításához. Különösen abban a helyzet
ben, amikor egyébként is be kellene zárniuk iskolákat, mert nincs
elegendő gyermek, és nincs elegendő pénz az iskola működtetésére.

Könnyen átadják a feladatot az egyháznak: boldogulj on vele, aho
gyan tud. Leginkább a pénz hiányzik, és az egyházi iskolák finan
szírozásának kérdése - nyilvános és látványos ígéretek ellenére 
nincs megnyugtatóan megoldva. Az egyházi iskolák fenntartóinak
egyre nagyobb anyagi gondokkal kell szembenézniük.

Az anyagi kérdések azonban csupán egy szűk szeletét jelentik e
kérdéskörnek. Ugyanilyen komolyan fel kell tennünk a kérdést: va-
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jon vannak-e elegendő számban olyan pedagógusok, akik ezt az
egyáltalán nem könnyű szolgálatot szívvel-lélekkel, hivatásból 
s nem egyszeruen a megélhetés kényszeréből - vállalni tudják?

A terjeszkedés helyett a meglévő megtartása, hiteles képvisele
te, a kudarcok hiteles feloldása, a közösségek kialakítása és gon
dozása volna fontosabb, nem is beszélve a meglévő iskolák taná
rainak megfelelő színvonalú szakmai és lelki továbbképzésről.

(Csupán zárójelben jegyezném meg: az egyházak által fenntartott
iskolarendszerrel összefüggő tartalmi munkára az egyházaknak
egyelőre nincs pénzük: az egész oktatás-finanszírozási csomag a
normatívát - a gyermeklétszám szerinti alapfinanszírozást - és
a kiegészítő támogatást tartalmazza, ami nem elegendő már ah
hoz, hogy maguk az iskolák működőképesek tudjanak maradni.
Háttérintézményeket kell létrehozni, pedagógiai intézetet, amely
hez jelenleg csak úgy van pénzünk, ha az iskoláktól vesszük el!)

Elitképzés vagy népiskola?

Elitképzés a
gimnáziumban

A hátrányos helyzetűek

Az általános iskolai
képzés

A gimnáziumok tekintetében egyértelmű a válasz: a törekvés min
denütt a szellemi elit képzésének irányába mutat. A gimnázium
feladata elsősorban a felsőbb tanulmányokra való felkészítés - itt
mindenképpen döntő szerepe van a szellemi színvonalnak. Ország
szerte tapasztalható a verseny a diákokért (különösen akkor, ami
kor a diáklétszám nem növekszik. ..). Az iskolaszerkezet-módosítás
lehetősége a legtöbb intézményt arra kényszeríti, hogy - akár pe
dagógiai megfontolások ellenére is - bővítse évfolyamainak szá
mát. Különben a tehetséges gyermekek más intézmény tanulói lesz
nek.

Az egész katolikus oktatásrendszerre elmondható: viszonylag
kisebb létszámban találunk olyan intézményeket, amelyek a kife
jezetten hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkoznának. Tapasz
talható, hogy az elvárásoknak nem tud mindenben megfelelni az
egyház: időre van szükség ahhoz, hogy a különleges feladatok el
látására alkalmas, képzett munkatársakat megtaláljuk. Lassan fel
növekvőben van egy új pedagógus-generáció, amely tudatosan
készülhet arra, hogy életét olyan intézmény szolgálatába állítsa,
amely az ő világnézeti elkötelezettségének is megfelel.

Az általános iskolák - szemben a gimnáziumokkal - nem a
szellemi elit képzésének a helyei. A katolikus oktatásügy tudato
san törekszik az "emberi minőség" gondozására: eljuttatni min
denkit a számára lehetséges legmagasabb szintre, s ugyanakkor
kialakítani azt a világképet, emberképet, értékrendet, amely nél
kül igazi katolikus (általában egyházi) iskola nem létezhet.

Ha igazán komolyan vesszük az egyházi iskolát, és azt akar
juk, hogy szerepünk legyen az iskolák közötti furcsa versenyben,

447



Az. iskola mint
tartózkodási hely

nem feledhetjük, hogy az iskola: élettér a család, a lakás, a szom
szédság, az utca és a természet mellett.

Az iskola csak akkor lehet jó tartózkodási hely a gyermekek
számára, ha a felnőttek számára is az! Gondoljuk el: megjelené
sükben mennyiben különböznek iskoláink a rendelőintézetektől.

kórházaktól? Hol találnak olyan fizikai teret benne az emberek,
ahol valóban jól érzik magukat? Ha valaki végiglátogatta katoli
kus iskoláinkat, elmondhatja, ebből a szempontból biztos, hogy
nem kell szégyenkeznünk, annak ellenére, hogy anyagi lehetősé

geink szerényebbek. El kell tűnődnűnk: vajon serkent-e az iskola
arra, hogy közösséggé formálódjanak falai között a csoportok?
Szükség van az iskolában "fölösleges térre" - olyan zugokra,
szögletekre, ahol kisebb csoportok természetesen találnak egy
másra! Nem csak hosszú folyosókból és nagy aulából, valamint
osztálytermekból kell, hogy álljon az iskola!

Az új iskolákban a tanulók megtapasztalják a mai társadalom
legfontosabb sajátosságait, azokat, amelyekkel rendelkezik, s azo
kat, amelyeket birtokolni szeretne. Társadalmunk a személy sza
badságára támaszkodik - legalábbis ezt deklarálja -, igent
mond a vélemények, az életcélok és életformák sokszínűségére,

pluralista, tiszteli az egyes ember méltóságát. A deklarált elvekkel
szemben a társadalomban kiszolgáltatottá válik az egyes ember,
létbizonytalanságban él, félelem jellemzi mindennapos érzéseit.
Az iskolai élet mindennapjai azt sugallják, hogy a teljesítménynek
van értéke, a társadalom mindennapjai ugyanezt tükrözik. Vajon
a hasznosság az egyedüli értékmérő ebben a világban? Vajon a
munka az egyetlen érték? Vajon a produktivitás az a tulajdonság,
amely rangot ad az embemek? Hol a személy méltósága? Iskoláink
ezekre a kérdésekre is igyekeznek "emberszabású" választ adni.

Az iskola: élettér

Az. iskola mint modell Az iskola mint a tapasztalás tere egyúttal olyan hely, ahol az egyes
ember a közösségben tapasztalja meg a szükségszerűségeket, az
előnyöket, az élet értékét. Az iskola: "polisz". Ennek a közösségnek
a modelljén tanulja meg az ember a békés, igazságos, rendezett,
felelősségteljesegyüttélés alapfeltételeit, és mindazokat a nehézsé
geket, amelyeket mindez jelent. A közösség megkívánja a rendet,
az önfegyelmet, a megegyezést az együttlét eszközei és határai te
kintetében. A közösség annyit is jelent, hogy erősebbek vagyunk,
védettek vagyunk, örülünk, hogy együtt vagyunk. Arra van szük
ség, hogy az iskola ne a létező társadalmat képezze le, hanem kont
raszttársadalmat alkosson, amely kísérleti tere lehet egy emberibb
világnak. Hogy ez megvalósuljon, az árral szemben kell úszni: de
vajon képes-e erre tanár, diák, szülő? Mert az emberré válásnak
nem feltétlenül az alkalmazkodást kellene jelentenie: nem a meglé-
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vőbe való belesimulást, hanem a meglévő megváltoztatását. Az is
kola azt sugallhatja, hogy a változás lehetséges.

Ha az iskola valóban élettér, akkor az egész ember kell, hogy
kibontakozhassék benne. Az új iskolában ezért próbálkoznak az
zal, hogya tanítást, amennyire csak lehet, a tapasztalással helyet
tesítsék, vagy a tapasztalással egészítsék ki. Az ember egyúttal ta
nul az iskolán és a benne lezajló életen is, nemcsak az "iskolá
ban", miként azt egyébként sokan gondolják. Mert az iskola: kí
sérleti terep, amely ugyanakkor már maga az élet.

Feszültséget tapasztalunk az iskola és az élet, az iskola és a
társadalom között, Gyakran halljuk, hogy azért van szükség az is
kolai évek kiterjesztésére, hogy ezáltal csökkenjen a fiatalok mun
kanélkülisége: magyarul arról van szó, hogy késleltetni akarják a
fiatalok felnőtté válását vagy az ún. életbe való beállását. Holott a
kettő: az iskola és az élet között ilyen szakadék nem lehet, ha az
iskola valóban iskola. Ez a felfogás tulajdonképpen azt jelenti,
hogy a fiatalokat a társadalom bezárja az iskola gettójába, egy
olyan intézményrendszerbe, amely valójában semmi hasznosat
nem állít elő, s amelyben igazában semmi fontos dolog nem tör
ténik, s hozzá még az ember nem is szabadon látogatja, hanem
kötelezően írják elő neki. Az a társadalom, amely így bánik az if
júságával, el is veszíti az ifjúságot. Óriási a kihívás az egyházon
belül: vajon az egyház, mint olyan közösség, amely szélesebb az
iskola világánál, miként számít az iskolára, az iskola pedagógusa
ira, munkatársaira, diákjaira? A pedagógusok létszáma nagyobb,
mint a lelkipásztori munkában résztvevő papságé!

Van-e helye az egyházi iskolának a magyar közoktatásban?
Meggyőződésünk, hogy igen. Nem egyszeruen helye, feladata
van. Bizonyságot kell tennie arról, hogy az ember értékét nem a
tudás mennyisége adja, hanem az emberi minőség. Az emberi mi
nőség pedig az egyházi iskola számára attól függ, képes-e közve
títeni azt az értékrendet, ember- és világképet, amelynek forrása
az Evangélium.

A .Emberkép közoktatás" témaköre sokakat foglalkoztat, ha
zánkban és világszerte. Az itt közölt írásokat vitaindítónak
szántuk. Szívesen várjuk olvasóink hozzászólását, önállóan ki
fejtett gondolatait. A beérkezett írásokra válaszolunk, a közlésre
alkalmasakat megszerkesztett formában publikáljuk.
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