
Történelem

Mindszenty és Ortutay

Mészáros István "iskolatörténeti vázlata" a ma
gyar oktatásügy egyik legforróbb, mai szemmel
legtragikusabb fejezetét dolgozza fel: a felekeze
ti iskolák államosításának történetét. Van azon
ban ennek a történetnek folytatása is, mely máig
megoldatlan és nyitott: a magyariskolaügy foko
zatos romlása, amely a jelek szerint erkölcsi
vonatkozásában napjainkban érte el mélypontját,
amikor a hajdan komoly és rangot adó érettségi
köznevetség tárgyalett, olyan manipulációk esz
köze, melynek történetét alighanem csak évtize
dekkel később fogjuk megismerni, hiszen
hozzászokhattunk már, hogy rendkívül gyakran
elhangzik a felelősök megállapítására irányuló
sZándék megfogalmazása, s ez így van az élet
minden területén, anélkül, hogy a valódi felelő

sök és indítékok kiderülnének.
Az "iskolatörténeti vázlat" két személyiség

köré épül. Az egyik oldalon a mindinkább izolált,
méltatlan rágalmak kereszttüzébe fogott her
cegprímás és a mind szűkebb térre szorított
Magyar Katolikus Püspöki Kar, a másik oldalon
ürtutay, a hajdani Szegedi Fiatal, a magyar
néprajz egyik fontos alakja, Sík Sándor kedves
tanítványa, aki a jelek szerint tehetségéhez nem
méltö szerepet vállalt a felekezeti iskolák álla
mosításának keresztülvitelében. Az egyik olda
lon egy manipulációkkal legitimált, mindenre
készségesen bólintó parlament, a másikon el
tökélt hagyománytisztelet, s az a meggyőződés,

hogy a magyaregyházak a történelem során jól
sáfárkodtak a nevelés ügyével.

Mészáros István hatalmas munkát végzett,
amikor e ma még homályosan látott korszak
iskolatörténetének megrajzolására vállalkozott,
hiszen kiadatlan, féltve őrzött és rejtett ügyira
tok, akták, rendelkezések és feljegyzések so
kaságát kellett átböngésznie, de közben szembe
sülnie kellett e kor politikai és művelődéstör

ténetének egészével is, állást kellett foglalnia
olyan kényes kérdésekben, melyeknek össze
függéseit ma sem ismerjük a megfelelő források
hoZZáférhetőségehíján.

Napló

'Iragíkus történet ez. Egyik napról a másikra
radikálisan megszünt egy hagyományos oktatási
keret, melynek bizonyára voltak gyengeségei és
hibái, de azt senki sem tudhatta teljes bizo
nyossággal, vajon az új keretek között jobban
funkcionál-e a magyar iskolaügy. Vajon nem e
hagyományos keretek erőszakos felrobbantá
sának egyik következménye, hogy napjainkban
egyre fájdalmasabb hiánynak érezzük a minőségi
oktatás elsorvasztását? Nem ennek tulajdonítha
tó-e, hogy kétségbeesve próbáljuk behozni az
idegen nyelvek ismeretének hovatovább egzisz
tenciálisan is tragikus következményekkel járó
hiányait? Nincs-e része ürtutaynak abban, hogy a
magyar pedagógus-társadalom évről évre süly
lyedt lefelé a képzeletbeli társadalmi ranglétrán?
Nem az ország kultúrája elleni bűntett volt-e a
szerzetesi iskolák megszüntetése, a szerzetes
rendek szétrobbantása, olyan nagy nevelő ha
gyományokkal rendelkező rendek szétkerge
tése, amilyenekpéldául a ciszterekés apremont
reiek voltak? Nem okozott-e jlWátehetetlen káro
kat kivételes tudású, hatalmas kisugárzású ta
nárok kiseprűzése?

Mészáros István könyvének ismeretében, de
az emlékezők tanúságtételére hagyatkozva is
hajlandó vagyok határozott "igen" -nel válaszolni
ezekre a kérdésekre. Bún, végzetes hiba történt
itt, a politika mindig mulandó céljainak aláren
deltek sokkal egyetemesebb és fontosabb érde
keket, s ezen a tényen az sem változtatott
semmit, hogy aztán lehetövé tették, hogy nyolc
katolikus egyházi iskola működjék, de hosszú
hosszú évekig korántsem azonos versenyfeltéte
lek mellett, a gyanakvás, az akadályoztatás, a
diszkrimináció méltatlanságai közepette.

Voltak, bizonyára nem kevesen, akik messia
nisztikus hittel és várakozással fogadták az akkori
eseményeket, akiket a "fényes szelek" lendülete
hajtott. Akiknek felmérhetetlenül sokat jelentett
akkor és ott az esélyegyenlőség megteremtése.
De volt a néma többség is.Akikmár akkor tudták
- tessék csak elolvasni azokat a drámai szavakat,
amelyeket a Keresztény Demokrata Néppárt
parlamenti képviselőimondtak el a törvényjavas
lat vitáján -, hogy, finoman fogalmazva,
úttévesztés történt. Mit lehet mondani ürtutay
1948. május 15-én tartott sajtótájékoztatójának e
kijelentéseivel kapcsolatban: ,,'" gátat kívánok
vetni annak a felelőtlen rémhírterjesztésnek,
amely már az iskolaügy elvi felvetését is félrema-
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gyaráZZa, s azt a benyomást akarja kelteni, mintha
az állam hadjáratra készülne az egyház és a
vallásszabadság ellen"? Hogyan, milyen lelkület
tel emlékezhetett vissza volt kedves tanítványai
nak e szavaira az ötvenes években Sík Sándor,
amikor napról napra küzdött iskolája fenn
tartásáért, s azon riadozott, hogy a jótékony
állami cenzúra lapjának melyik cikkét, tanul
mányát csonkítja meg, vagy ítéli végleges elvet
tetésre? .MegtesZünk mindent - mondotta Or
tutay a felekezeti iskolák államosításával kapcso
latban -, hogy a megegyezés a béke és megértés
szellemében, kölcsönös engedékenység alapján
jöjjön létre." Én még emlékezhetem e .kölcsö
nös engedékenység" egyik emlékezetesen szép
megnyilvánulására, amikor a piaristákat a
Mikszáth Kálmán térre száműzték, s tanárok,
diákok könnyes szemmel hurcolkodtak, hogy az

Pszichológia

Tanulmányok a vallás
és lélektan határterületéről

Nagy örömmel üdvözölhetjük a Római Katolikus
Szeretetszolgálat és a Szeged-Csanádi Püs
pökség kiadásában megjelent, dr.]elenits István
és dr. 'Iomcsdnyi Teodóra által szerkesztett új
tanulmánykötetet, amely egy sorozat első köny
veként látott napvilágot. A tanulmányok szerzői

a teológia és lélektan neves hazai és külföldi
képviselői közül kerültek ki. A kötet több évtize
des hiányt pótol. (E késés oka bizonnyal nem a
teológia vagy a pszichológia korábbi fejlet
lenségében keresendő... ) A mostani megje
lenés mindenesetre jól tükrözi a pszichológia és
pasztorálpszichológia iránti igény rohamos nö
vekedését, valamint a két szakterület egymás
iránti érdeklődésének fokozódását, s az elindult
párbeszédet. Ez utóbbinak fontos állomásai vol
tak többek közott a budapesti Piarista Gimná
ziumban megtartott előadások - amelyek
részben e kötet alapjául is szolgáltak -, valamint
a Magyar Pszichiátriai Társaság keretében szerve
zett szemináriumok, kerekasztal-beszélgetések.
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épiiletet az egyetem szamara "adják at". Azt
hiszem azonban, mindenkinek megvannak a ma
ga emlékei, papoknak, akiket a "kölcsönös enge
dékenység" szellemében táborokba száműztek,

püspököknek, akiket házi őrizetben tartottak,
dvileknek, akik a saját bőrükön tapasztalhatták,
mit jelent a szabad vallásgyakorlat a valóságban.

Voltak haszonélvezői, meglovaglói az esemé
nyeknek, még az egyházon beliil is. Nem hiszem,
hogy akadna bárki mértéktartóan gondolkodó, a
jövőért felelősséget érző személyiség, aki egzisz
tenciális büntetéseket, retorziókat követelne.
De az igazságot ismernünk kell. Mindszentyről

is, Ortutayröl is, a korról is. Mészáros István
jóvoltából az igazság egy részére fény deriilt.
Mindszenty igazságát azonban még nem ismer
jük. (A szerző kiadása, Budapest 1989.)

Rónay László

A kötet témájába két tanulmány vezeti be az
olvasót. Pasztorálpszichológus tollából olvasha
tunk a lelkigondozás alapkérdéseiről,majd pszi
choanalitikus szakember vázolja fe! a lélektan
tudománnyá válásának folyamatát, s a lelkigon
dozás és pszichoanalízis viszonyának főbb sajá
tosságait. A kötet ezután témakörönként halad, s
rninden témakörben megszólaltatja a teológia és
a lélektan egy-egy, vagy néhány képviselójét.
Megismerkedhetünk a szeretet pszichoanaliti
kus és biblikus-teológiai megközelítésével. majd
a viselkedéslélektan és a keresztény lelküsmeret
tükrében a szorongds és agresszió alapkérdései
vel. A lelkiismeret, bűn, bűntudat témakörében
két pszichoanalitikus és egy teológiai munkát
olvashatunk, majd az emberi kapcsolatok dína
mikájával, fejlődésével és típusaival ismerkedhe
tünk meg három tanulmányban. Az öregedés és
halál pszichológiai és egzisztenciális problémái
val, valamint a válságok térnakörével két-két,
főképpen lélektani tanulmány foglalkozik. Az


