
DEÁKVI~~g~l~ Komáromi Máriával
Komáromi Mária főállású hitoktat6, pedag6giai landcsadá. 1952. február
Iű- én született Budapesten. Általános és középiskoláit Budapesten végez
te, teo16giát a Ward Mária Hitoktat6képzőben és a Sapientia Szerzetesi és
Hittudományi Főiskolán tanult. Jelenleg az Egyházmegyei Katolikus Is
kolák Fő11at6sága alkalmazásában a Pannonia Sacra Katolikus Általános
Iskola főállású hitoktat6ja, osztályfőnök és az osztályfőnöki munkaközös
ség vezetője. A Katolikus Pedag6giai és Szervezési Továbbképzési Intézet
tantárgygondoz6jaként az ország katolikus iskoláiban tanít6 osztályfőnö

köknek szervez és tart továbbképzéseket. A Sapientia Családpedag6giai
Intézet munkatdrsa. Férjével együtt szervezi és vezeti a Családépítő Klu
bot Budapest XII. kerületénekMűvelődési Központjában. Szint én férjével
vezeti a Mária Rádi6 Legyetek jók, mert tudtok cim ü, kamaszoknak
sz616, interaktív műsorát. A Magyarországi Ferences Világi Rend Árpád
házi Szent Erzsébetről elnevezett közösségének tagja férjével együtt .

Kérem, beszéljen rövi
den az életútjár61: me
lyek voltak azok az él
mények, amelyek külö
nösenis meghatározták
eddigi emberi-lelki út
ját?

Melyek voltaka legfon
tosabb szellemi hatások
az életében?

Történetem talán nem szokványos a jelenkori katolikus egyház
ban , de nem példa nélküli. Evangélikus szülők ötödik gyermeke
ként születtem 1952-ben. A család mindkét ágán több lelkész és
neves teológus is van, de szüleim a személyes megtérésük és igazi
elköteleződésük idejét 1949-re teszi k, amikor is már négy gyerme
kük volt. Hamarosan elkezdtek imádkozni egy ötödik (!) gyerme
kér t, aki majd új életük gyümölcse lesz. Jánost vártak, Mária szüle
tett , aki 20 év múlva egy János nevű férfihez ment feleségül. Ez a
"kiimádkozottság" az életem alapélménye és egyik erőforrása lett.
Másik meghatározó tényező, hogy bár mindig nagyon szerettem
emberek között lenni, élveztem a nagycsalád ot magam körül, de
létszükségletem volt kicsi koro mtól a magány és a szemlélődés is.
A kettő együtt - mint a kilégzés és belégzés ritmusa - egész-séget
jelent számomra ma is. Ezér t ül tem be egy re gyakrabban már kö
rülb elül 10 éves korom tól - az akkor még egész nap nyitva lévő

- katolikus templomokba. Elein te nem tudtam mi ért, ott éreztem
fizika ilag is Isten jelenlétét. Valahogyan úgy voltam ezzel, mint
Pascal paraszt bácsija. Ó nézett engem, én néztem Ő t. És jó volt
nekünk együtt. A magány fontossága miatt kerestem a Farka sréti
temető csöndjét is, az volt kedvenc olvasó és versíró helyem gim
nazista koromban.

A legfontosabbak: édesanyám, akinek az irodalmi érdeklődésemet

és aszókincsemet k ösz önhetern, édesapám, aki körülbelül 600
népdalt tudott énekelni és sokat hegedülni is, nag y cserkész volt
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fiatal korában. Mikor én eszméltem, már egy élelmiszeripari kuta
tóintézet alapítója és vezetője volt, több nyelven beszélő szakem
ber, aki az őt megfigyelő állami megbízottal olyan kapcsolatot tu
dott kialakítani, hogy az minden alkalommal megmutatta a róla
írt jelentését, mert megszerette: "Jó lesz így Ernő bácsi? Nem csi
nálok vele bajt?" Édesapám lényéből szívtam magamba, hogy tel
jesen mindegy, milyen rangja van valakinek: ember, aki tiszteletet
érdemel. A méltó és a méltatlan is. (Ernő bácsinak hívatta magát,
hogy ne elvtársat mondjanak.)

A szellemi hatások korán értek, 16 éves koromig elolvastam
gyakorlatilag az irodalom klasszikusait - mert nálam jóval idő

sebb testvéreim és szüleim azokról beszéltek otthon. Emlékszem,
éppen 10 évesen olvastam József Jolán József Attiláról írt vissza
emlékezéseit - akkor volt nálunk házkutatás egy éjjel, olvashat
tam hajnalig. A világirodalomból többek között Oscar Wilde,
Andersen, a Grimm testvérek meséi, Defoe Robinsonja, Verne,
Lev Tolsztoj összes regénye, Dosztojevszkij, Thomas Mann, Pus
kin, Burns, majd Rabindranath Thagore voltak rám a legna
gyobb hatással. A magyar irodalomból Gárdonyi Géza, Fekete
István, Jókai, Ady, József Attila, Sík Sándor, Juhász Gyula, Vajda
János, Reményik, Dsida Jenő, Eötvös József, sorolhatnám. Renge
teget olvastam.

Nyolc éves korom előtt nagy hatással volt rám első hitokta
tóm, egy evangélikus lelkésznő, aki megelőzve korát bábozott,
rajzolt, énekelt, szemléltetett. Később szüleimmel egy remek re
formátus közösségbe kerültünk, így lettem - bizonyos értelem
ben - dr. Gyökössy Endre lelkész-pszichológus tanítványa kö
rülbelül 10 éven keresztül. Nem hagyható ki a szellemi hatások
közül a Szentírás, aminek ismerete és rendszeres olvasása termé
szetes volt eredeti közösségeimben.

Ez alatt az időszak alatt ért a nagy szellemi hatás későbbi fér
jem, Komáromi János részéről, aki az elsők között végezte civil
ként a nappali Katolikus Teológiai Akadémiát, és akivel hatal
mas hitvitákat folytattunk, s aki csodálatosan tudta magyarázni,
szavakkal is lefesteni és művészként (festőművészként) értel
mezni a szent liturgiát és a teológiát. 6 tudta megértetni velem
azt is, hogy miért vonzódom én a katolikus templomhoz, miért
érzem ott Isten jelenlétét fizikai valóságában is. Mire nagykorú
lettem, szerelmes lettem az Oltáriszentségbe, és természetes, kike
rülhetetlen lépésként katolizáltam hivatalosan is. Gyökössy Bandi
bácsi megértett és áldását adta a döntésemre. Ennek immár 37
éve. Egyébként a szerelem azóta is tart. Jánossal is, akihez körül
belül másfél év múlva, 20 éves koromban férjhez mentem.

Közben és későbbi életem során nagyon sok teológiai művet

is olvastam természetesen.
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Ha kifejezetten "női

szemszögből" tekintvé
gig eddigi életén, mi
lyen fordulópontokat
fedez fel, milyen szaka
szokat tud elkülöníte
ni? Hogyan tudná
ezeknek az életszaka
szoknak, döntéseknek a
"teológiáját" megfo
galmazni? Mit gondol,
hogyan lehet ma az
anyai hivatást "össze
egyeztetni"másfoglal
kozással, s hogyan tör
téntezazÖnéleteven ?

Az első komoly fordulópont az volt, amikor a Szűzanyával megis
merkedtem, s személyessé mélyülő kapcsolatunk egy ihletett pil
lanatában - körülbelül 18 évesen - azt kértem tőle, segítsen ne
kem nővé válni, mert egy olyan őrült világban élek, ahol a nők

nem szeretik saját nemüket, ahol .férfivé" torzulnak, ahol valami
féle furcsa "harmadik nem" kezd kialakulni. "Nem tudom, ho
gyan legyek igazi nő! Segíts!" - mondtam neki.

II. János Pál pápa is segített, mert azt mondta egyszer a szerze
tes nőknek, hogy először legyenek nők - mert annak teremtette
őket a Teremtő -, azután keresztények, aztán apácák. Vagyis: le
gyenek normális emberek. Ehhez kértem és kérek azóta is segítsé
get a Szűzanyától, s komolyan érzem a jelenlétét az életemben. Ez
a csöndes barátság vele, ez készített elő a hivatásomra. Arra, hogy
feleség legyek, édesanyja hét megfogant gyermeknek, akik közül
hatot föl is nevelhettünk, aztán hitoktató, iskolaalapító, osztályfö
nök, közösség szervező ember, legújabban műsorszerkesztőés ve
zető Jánossal együtt a Mária Rádióban. Lefordítva: legyek életadó,
vérségi és szellemi tekintetben egyaránt.

A teológiája ezeknek a döntéseknek? Isten elóbb szeretett és
szeretetból teremtett engem, hiszen élek. Biztosan fontosnak tartja,
hogy nőnek teremtett, mert ha szeret, nem"packázni" akar velem.
Akkor az én sajátos "női géniuszom"-ra van neki és a világnak
szüksége. Mivel nem is merült fel bennem a szerzetesség gondola
ta, hanem János sajátos "férfi géniuszát" ismertette föl velem s köl
csönös szerelmet ajándékozott nekünk, kézenfekvő,hogy kettőnk

re együtt van szüksége, hogy "kiegészítsük, ami Krisztus szenve
déséből hiányzik". Mivel gyermekeket is fogantam, egyértelmű

volt, hogy az élet biológiai továbbadásában is szerepet szán ne
künk. Igen ám, de ezt elfogadni nem is mindig könnyű! Velünk
megéreztette a teljes Istenre hagyatkozás szépséges gyötrelmeit,
mert mindig szegények voltunk anyagi szempontból s "megbízha
tatlanok, ellenzékiek" politikailag. A minket megfigyelőemberek
ről is tudtunk.

Nem lehetett azt racionálisan megmagyarázni - még ma
gunknak sem -, hogy miért csináljuk mindazt mégis, amit.

S itt van szerintem nagyon fontos teológiai szerepe is annak a
nem irracionális, vagyis nem ész-szerűtlen, hanem ráción túli,
női szellemnek - léleknek, ösztönnek, "géniusznak" -, ami se
gít az Élet prioritásának felismerésében. A férfi Ady így fogal
maz: "Mert az élet szent okokból élni akar!", vagy máshol:
"Mert az szörnyűséges, lehetetlen, hogy emberé az élet, az Élet,
az Élet!" A nő a zsigereiben éli, érzi - ha egészséges -, hogy
semmiféle program, "project" nem előzheti meg az életet. Ha éj
jel sír a gyerek, meg kell vigasztalni akkor is, ha másnap fontos
tárgyalásom vagyelőadásom lesz.

Ez a női "ösztön" - ha nem ölik ki mindenféle izmusok és
ideológiák -, segít abban, hogy a nők harmonikus életű, derűs
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feleségek, édesanyák, szerzetesnők, életet szolgáló politikusok,
élet-védők, tanárok, papokat, püspököket segítő munkatársak le
gyenek. Aki ezt így gondolja, azt is tudja, hogy mindezt csak
hűségben, a szív tisztaságában és hosszútávon lehet megélni. Ez
gyakran önmagunk legyőzését jelenti egy-egy csábító szirénhang
hallatán, gyakran önzésünkről való lemondásra indít, olykor na
gyon nehéz, mert rendetlen vágyaink is lehetnek, sebeket is ka
punk természetesen, de ötvenöt évesen már látom, hogy mennyi
örömmel, megbecsüléssel és belső békével jár a sorozatos, napi
döntéseknek ez az útja.

S hogyan lehet ma az anyai hivatást "összeegyeztetni" más
foglalkozással, hogyan történt ez az én életemben? Szellemi mes
tereim között nem említettem Erdélyi Zsuzsannát, akivel csak
egyszer találkoztam, de az meghatározó volt. Azt mondta egy
előadásán, a fontossági sorrendet meg kell tartani, hogy harmo
nikus emberek lehessünk. Ő elóbb fölnevelte a négy gyermekét,
majd megadatott neki, hogya szakmájában is nevet szerezzen.
Örül a döntésének, bár előre nem lehetett ezt tudni. Ehhez igye
keztem tartani magamat, 17 évig voltam otthon a gyerekeimmel,
illetve amikor a kisebb gyerekeim már óvódás korúak lettek, ak
kor óvódás hittant tartottam a lelkiatyám kérésére. Abból nőtt ki
a családos lelkigyakorlatok vezetése, késöbb templomi és iskolai
hittanórák nagyobbaknak, majd középiskolás, egyetemista és
munkás fiatalokból álló közösség, felnőtt megtérőkből alakult
közösség vezetése a férjemmel, majd részvétel egy katolikus is
kola alapításában, azután a Sapientia Családpedagógiai Intézeté
ben és az egyházmegyében feladatok, jegyesoktatás, Casa
Balthasar, Családépítő Klub alapítása a kerületi Művelődési Köz
pontban stb. S nem utolsósorban emIítem a Ferences Világi
Rendet, aminek tíz éve vagyunk örökfogadalmasai.

Úgy tapasztalom, hogy aki szeret dolgozni, és ötletei is van
nak, azt megtalálják a feladatok. Összeegyeztetni pedig úgy tud
tam, hogy szinte mindent Jánossal és a gyerekeimmel együtt csi
náltam, amíg a gyerekeim fel nem nőttek. Szinte minden
feladatot csak velük együtt vállaltam. Ma már a maguk közössé
geinek vezetői vagy tevékeny tagjai. Két családos fiam a MÉCS
Családközösségben, két ferences szerzetes fiam éppen most Sze
geden. Két gyermekem apasaréti ferenceseknél tevékenykedik,
mint világi segítő. Öt unokám is van már. A menyeim a hittano
saim voltak egyébként, egyikük már ötödikes korától.

Ma nem könnyű összeegyeztetni az anyaságot és a pénzkere
ső munkát, a társadalom és a közfelfogás a nőiesség és az anya
ság, a család ellen dolgozik, de nem lehetetlen az egyensúly. Na
gyon sokat kell beszélni erről, a lelki olvasmányoktól kezdve az
életszervezési technikákig, ma már mindent tudatosan kell ta
nulni, mert legtöbbször nem tudjuk ellesni elődeinktől.
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Szívesen hallanánk a
Casa Balthasar-beli te
vékenységéről, az ezzel
kapcsolatos élményei
ról

Mi a véleménye a nók
szerepéró1 a mai ma
gyar egyházban? Ön
szerint miben áll a II.
János Pál pápa által elő
szöremlített "női géni
usz"? Hol és hogyan
tudnák ezt ma a nók
Magyarországon, kü
lönösen a magyar egy
házban kibontakoztat
ni?

Ez csak azért lehet érdekes, mert például ebben az intézményben,
ahol csak férfiak élnek s nevelődnek, soha, egy pillanatra sem érez
tem másodrendűnek női magamat. A Casa Balthasar egy Rómában
működő nemzetközi közösség, ahol a hivatásukat tisztázó
fiatalemberek Hans Urs von Balthasar teológiájával és Adrienne von
Speyer 20. századi misztikus műveivel foglalkoznak behatóan, ké
sőbb esetleg valamelyik pápai egyetemen tanulnak tovább. Átmeneti
közösség, aminek "nyitott a vége", vagyis a cél az, hogy egy egyéni
vezetés és közösségi nevelés mellett saját hivatására ébredjen min
denki: papságra, vagy házasságra hívja az Isten? Nos, én ott egyfajta
"anyai" szerepet kaptam, mint az egyik növendék valódi mamája.

Szerepem valóban ennyi volt nyaranta: élni közöttük a saját
hitéletemet, imádkozni értük, velük menni, vagy hazavámi őket a
szombati fociból. Időnként finom ételeket főzni, s együtt étkezni
velük. Önként vállaltam az ő életrendjüket, a részvételt a hajnali
néma, közös elmélkedéstől a szentmisékig és az esti zsolozsmá
kig, illetve a közös rekreációkig, mindent. Így meglehetősen
megismertem az ottani nevelési módszert is. Egyébként eddigi
ottléteimkor olyan helyekre is eljutottam velük, ahova turista, de
zarándok sem jut el soha. A legnagyobb élményem az egészsé
ges és ugyanakkor nagyon rendezett, fegyelmezett és fizikailag
is, lelkileg is tiszta légkör. Különben érdekes átélni, hogyan fino
modnak az ember érzékei: egy idő után meglehetősen jól meg
éreztem, hogy kinek nem való ez, ki fog kiszállni ebbó1 hamar.
Sajnos az én itthoni elfoglaltságaim miatt évek óta nem voltam
már ott, de lehet, hogy még sor kerül rá. Szeretném, ha lenne
folytatása, bár az intézet átalakulóban van.

Magyarul kicsit félreérthető ez a kifejezés, mert nekünk a géniusz
inkább zsenit jelent, nem egyszerűen szellemet, de a nagy pápa
valószínűleg a sajátos női szellemre, lényegre gondolt. Hitem és
meggyőződésem, hogya "női géniusz" megnyilvánulására ma na
gyobb szükség van, mint valaha. Miért? Mert a ma emberének "ér
tékét" a teljesítmény, a diplomák száma, a "mit tettél le az asztal
ra", a "mit változtattál meg" és a "milyen pozícióba jutottál és
mennyit keresel" szemlélete határozza meg. Mert el akarják feled
tetni velünk, hogy az embemevelés érték. Hogy nem IImunkább"
munka a kollégiumi nevelőé, mint az édesanyáé vagy nagyma
máé. A házasság pedig műalkotás, és művésze elsősorban a nő.

(Ilyen értelemben zseni is lehetl) Én úgynevezett sikeres és megbe
csült "dolgozó" nő vagyok, ezért kell nekem hangsúlyoznom ezt.

Hiszem és tapasztalom, hogy minden nő - akiben a "női gé
niusz" valóban jelen van - művész tulajdonképpen: az emberi
kapcsolatok művésze, a szépség művésze, az "Isten-kapcsolat"
művésze. "Az asszony lelkibb ember, intuitívabb, fogékonyabb
az égi dolgokra" - hallottam egyszer egy diakónustól. "A ma
gyarban nem jön ki elég jól az "is" (férfi) és az "isa" (nő) héber
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kifejezés mélyebb értelme: az asszony éppen az Örökkévaló
"alef" jelével "több", más mint a férfi. Évát nem Ádám teremti,
"csupán" belőle vétetik, ezért nem gyakorolhat felette uralmat,
nem felsóbbrendű, hanem éppen hogy kiegészítik egymást és az
egységre vannak meghívva" - folytatta a gondolatsort ugyanez
a férfi. "A keresztény ember, férfi és asszony: Istenre mutató ujj
- ebben a világban" (H. U. von Balthasar) Amikor hevesen küz
dünk az evilági pozíciókért, könyökölve leszünk sikeresek, vagyis
"meg akarjuk nyerni a világot", a szó szoros értelmében kárt vall
a lelkünk, elveszítünk mi is és a világ is valamit, amit csak mi, nÓK
"tudunk". A másik fölötti uralkodási vá~y mindig a belső bizony
talanság jele férfinél, nőnél egyaránt. Erdemes lenne egyébként
többet tanulmányozni az úgynevezett magyar nagyasszonyok
életét, vagy azt, hogy mennyi kvalitást igényelt egy régi nagy
család és egy parasztgazdaság vezetése, vagy egy mai nagycsa
lád mozgatásához milyen logisztikai szakembernek kell lenni.

Hogy hol és hogyan tudnák női géniuszukat ma a nők Ma
gyarországon, különösen a magyar egyházban kibontakoztatni?
A társadalomban sem hiszek abban, hogy jobb lesz a helyzet, ha
például százalékosan több női politikus lesz, az egyházban sem
az a szerepünk, hogy százalékosan többen kerüljünk vezető

szolgálatokba. Az a bizonyos női jelenlét viszont nagyon-nagyon
fontos mind a politikai szervezetekben, mind az egyházban!
Nem véletlenül mondom ezt a kettőt, mert mindkét szervezet
(most az egyházat is, mint ilyet tekintsük) emberekből áll, s az
embert férfinek és nőnek teremtette Isten. Fontos mindkét nem
sajátos látásmódja! Szerintem - férfiaknak és nőknek egykép
pen - azon kell munkálkodnunk, hogy a fontos kérdésekben
meghallgassuk egymás véleményét. Erre akkor vagyunk képe
sek, ha nagyon biztosak vagyunk a magunk elgondolásában,
ugyanakkor nyitottak vagyunk a más véleményekre, kritikákra
is. Fontos, hogy ha valaki vezető szolgálatba kerül (közösség-,
intézményvezető, plébános, püspök), nagyon figyeljen a más lá
tásmódú emberekre. Ök impulzusokat adnak. Nekem például
nagyon fontos nőként a férfiak látásmódja. Férfi munkatársaim
ról szerzett tapasztalatom, hogy ha nekem van elképzelésem és
szeretetteljes stílusom, ha nem éreznek bennem harcos "trónkö
vetelőt", akkor odafigyelnek rám. Persze megesik az is, hogy az
én ötletemet sajátjaikként adják tovább mások. Ilyenkor igyek
szem lehiggadni és az ügyet nézni.

Úgy gondolom, hogy amíg azzal vagyunk elfoglalva, hogy
eléggé megbecsülnek-e, hány százalékban vagyunk jelen, ki pa
rancsol a másiknak, addig nincs időnk a lényeggel foglalkozni.
Pedig a "női géniusz" sajátossága a lényeglátás, az együttlátás, az
élet szolgálata. A jövő, mely a méhünkben is érlelődik, s a szí
vünkben is. Lényegesnek tartom, hogy egységben szemléljük a
biológiai és szellemi atyaságot és anyaságot, mivel egymást ki-
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Hogyan látja a katoli
kus iskolák szerepét ma
Magyarországon a hit
kibontakoztatásában és
továbbadásában? Ho
gyanszolgálja eztaz is
kolai hitoktatás, meny
nyire mondhat6 ered
ményesnek? Milyen
tapasztalatai vannak
ezzel kapcsolatban?

egészítő karizmák. Meggyőződésem, hogy az egészséges lelkű

szerzetes ugyanolyan jó apja vagy anyja lenne vérszerinti gyer
mekeinek is, mint a lélek szerintieknek. A méltatlan pedig mind
egyik hivatásban éretlen. A törvény előtti egyenlőségnek, a sza
vazati jognak és az azonos munkáért azonos bér elvének persze
természetesnek kellene lennie, de nagyon fontos, hogy mi nők

ébresszük rá a társadalmat, hogy az igazi szabadságunk nem az,
ha férfi imitátorok lehetünk, hanem ha például a munka- és
adótörvények figyelembe veszik az élet törvényét, lehetővé te
szik és megbecsülik az anyaságot is, az apaságot is. E tekintet
ben van még teendőnk a társadalomban is, és a magyar egyház
ban is, mindenekelőtt a nevelés területén. Itt nem csak az
óvodai, vagy iskolai nevelésre gondolok, de a jegyesek, házasok
és klerikusok nevelésére is. Nagyon fontos lenne a női szem
szögből is mérlegelni mindegyik területen a nevelést!

Nagyon-nagyon fontosnak tartom a katolikus iskolák létét, szere
pét. De! Mennyiben hasonló az egyházi intézmény, mint az állami
és mennyiben más? Hasonló abban, hogy ugyanabból a társadalom
ból merít. (Ezt szeretjük elfelejteni!) A pedagógusait, papjait, a
szülőket és a gyerekeket ugyanazok a hatások érik, adott esetben
hasonló arányban jönnek csonka családokból, illetve hasonló
arányban kaptak vagy nem kaptak jó szülői, nagyszülői mintákat.
Nincs külön rezervátum a katolikus iskolák, a szerzetesi intézmé
nyek és a papi szemináriumok utánpótlására! Iskoláinkban körül
belül 40-50 százalék a hívő szülök aránya. Ez persze több, mint az
állami intézményekben, de ha azt is számítjuk, hogy e szülők kö
zül- és gyakran a pedagógusok közül is - sokan nagyon kevés
sé ismerik egyházunk hittételeit, nem olvassák rendszeresen a ka
tolikus írott és elektronikus sajtót, sokan nem nézik, hallgatják az
egyházi műsorokat vagy nem tagjai élő plébániai közösségnek,
vagy lelkiségi mozgalomnak sem, a Biblia is porosodik a polcon,
akkor láthatjuk, hogy nem sokkal jobb a helyzetünk.

Miben más a katolikus iskola? Abban, hogy tud Isten létezéséről

és szeretetéről, s így beszélnie is kell Istenről. Abban, hogy hiva
talosan van erkölcsi alapja, a Tízparancsolat például, hogy tud a jó
és a rossz létezéséről, a rosszat rossznak tartja, a jót jónak. Rövi
den: van örök értékrendje, mércéje. Ha elbukik, tudja, mihez, il
letve Kihez képest. Ha elbukik, fölkínáltatik néki a bűnbánat le
hetősége és a bűnbánat-bűnbocsánat ajándéka. Nincs a saját
szubjektivitására ítélve! A katolikus iskolák nagy előnye az is,
hogy lehet jó értelemben konzervatív, nem kell lihegnie a "new"
után. Csak arra kell rámutatnia, hogy az egyház az örök értékek
re épül, ilyen értelemben "áll", nem mozdul, s vannak például
pártok, eszmei áramlatok, mozgalmak, amelyek nézeteikben
messzebb vagy éppen közelebb állnak hozzá.
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Ugyanakkor a hitoktatás kérdését folyamatosan újra kell gon
dolni és az adott iskolatípushoz, illetve az oda járókhoz kell iga
zítani. Nem úgy, hogy az ő megrendeléseik igazgassák az isko
lát, de nem mindegy, hogy átvett iskola, 20 százalék vagy 80
százalék a hívő szülők aránya, vidéken van-e vagy Budapesten,
általános iskola, gimnázium, egyetem vagy szakmunkásképző?

Más-más pedagógiát igényel mindegyik. Ma Európa egyértelmű

en missziós terület, ahol kérdés lehet, hogy kell-e hittan, lehet-e
az kötelező, kell-e azt osztályozni stb. Gyakran szoktam monda
ni, hogy én szeretem a hit-tan kifejezést. A hitet lehet kérni (ezt
is megtanuljuk valakitől') - a hitet Isten adja. Ö " osztályozza".
De van egy tan, amit meg lehet tanulni, értékelni lehet a tannak
tudását. Az iszlámról is tanulunk hatodikban, tudniuk kell, mi
annak a vallásnak a tanítása; vagy a marxista-leninista, illetve a
liberális vallásról is beszélünk nyolcadikban, ismerni kell tanítá
saikat, meg kell érteni a kettő közötti különbséget is, mégsem le
szünk mohamedánok vagy ateisták. A tan (ok) tudásának mérté
két lehet osztályozni.

Mindegyik hitoktatás eredményes, ezzel nézzünk szembe! Az
egyik hitre segít, a hitet elmélyíti és még tárgyi tudást is ad. Ez
az eredménye. A másik elriaszt a hittől, esetleg elfordít Istentől.

Ez is eredmény, illetve következmény! A kulcs az Isten kegyel
mén túl nem a hittankönyv elsősorban, hanem a hitoktató sze
mélyisége. A hitoktatónak kötelező megszerettetnie magát (nem
elvtelen engedményekkel, hanem vonzó, derűs és biztos hitével,
emberségével, értékrendjével), hogy Istenre mutató ujj tudjon
lenni. De ha megszerették, tovább kell segíteni a rábízottakat Is
tenhez, és azután "kettesben hagyni őket egymással".

Vannak nagyon szép, felemelő tapasztalataim, ismerek na
gyon vonzó egyéniségeket is a hitoktatók között. De gyakran lá
tom azt is, hogy átesünk a ló másik oldalára. Vagy "élményhit
tan" van kevés tanbeli tudással, vagy túl kemény számonkérése
a tannak, kevés lélekkel és jó értelemben vett hangulattal.

Jó lenne, ha minden katolikus iskolában lenne szentségi ká
polna, amit munkaidöben bármikor használhatnak is a gyerekek
és szülők, ha rendszeresen olvasnánk együtt a Szentírást, nem
csak tanítanánk róla, ha a hitoktatóík) az igazgató legközvetle
nebb munkatársai lennének, ha a plébániák és iskolák között
semmi feszültség nem lenne.

Van még tehát teendőnk, van miért Árpád-házi Szent Erzsé
bet közbenjárását kérni!
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