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Iskola, egyház - verseny

Az ötödik szabadság

Lehet-e iskolafenntanó egy önmaga renntanására képtelenné tett egyház? Ha az állam "tanja
fenn" az egyházat, az egyház pedig az iskolát,
akkor ezzel megteremtjük a "közvetve :Ulamosított iskola" modelljét.
Szükség volna az esélyegyenllSség megteremtésének, a versenyreltételeket magába foglalo rendszernek a modelljére. Eddig - úgy érzem - elég
széles körd egyeténés mutatkozik a társadalomban. Viswnt az is biztos, hogy a versenyhelyzet
v:UlaIására képtelenek az egyházi iskolák, az egyházak mint iskolafenntanó intézmények. Hogyan
lehetne versenyhelyzetbe hozni lSket? Van-e létjogosultsága pozitív diszkriminációnak?
Úgy gondoltam, ezekn'S1 a kérdésekrlSl csak akkor
van énelme vitatkozni, ha egy jól tervezett, széles
körd társadalmi egyeténésre épüllS program r.észeként kezeljük lSket. Mihamarabb tisztázni kell,
hogy miblSl élnek az egyházak. N:Uunk a számbajöhetlS európai modellek közül az látszik a legvalószíndbbnek, hogy az :Ulampolgárok személyi
jövedelemadójuk meghatározott százalékát adhassák az egyházak mdködésére.
Természetesen ez a támogaclsi módszer sem
konflikwsmentes. Olaszországban ehhez hasonló
rendszer mdködik. Az egyik protestáns szabadegyház - elismen felekezet - az elmúlt évben jó
programmal és határowtt profdú swci:Uis, egészségügyi tevékenységgel számarányát úzszeresen
meghaladó módon részesült ebblSl a pénzblSl, nem
kis rosszaIl:ist váltva ki a nagyobb egyházakból.
Ez a módszer jótékony módon, gyorsan hozzáse..
gíthetné az egyházakat az egyenIlSséghez. Minden
egészséges verseny alapfeltétele az esélyek egyenIlSsége. Az átmeneti idlSszakban a legtöbb kán a
helytelen stratégia okozza, ami nem csökkenti,
hanem növeli az egyenllSdenséget. Sokswr tapasztaljuk, hogy egy ad hoc intézkedés újabb érdekellentétekhez vezet. Mai problél1Úink nagy
része egy át nem gondolt törvényblSl ered, amely
szándékaiban is restaurációs jelleg«: negyven esztendlSvel ezellStt elvett egyházi ingatlanokat akar
mai funkciókka! visszaadni. A törvény alkotói
csak azt felejtették el, hogy a negyven esztendlSvel
ezellStti :Ulapot reproduk:Uása az egyházi iskolákat
a versenyben eleve vesztessé teszi. Az egyházi iskola akkor tölti be hivatását, ha a mai kor mai
kihív:isaira relel érvényesen. Nem a régi iskolák
újraindítására van szükség, hanem új, hatékony
egyházi iskolákra. A kormányzatnak, a törvényParin László hownak ezt kellene segíteni.

Az Európai BÍCÓÁg 1989. I1Újus 30-án hozott
döntésében feljogosítja az EK-t egy szakmán kívüli taníclsmód, valamint egy európai :Ulampolgáti öntudat kialalútására. Ebben a határozady.l.1l
az EK oktatásügyi minisztere meg:Ulapította,
hogy a tanícls (e kifejezés magában foglal az óvodától az egyetemig, iIIerve a népoktaclsig minden
egyes oktaclsi szintet) semmilyen körülmények
között sem lehet a gazdasági élet egyszerd alkotóeleme.
Az EK négy szabadsága: a szabad termék- és
t6kefOq;alom, a személyek szabad vándorl:isi és
letelepedési joga semmi esetre sem vezethet egy
dupla - gazdasági és politikai - korlátoz:ishoz! Ezt
egy ötödik szabadság, a gondolati és képzési szabadság kell, hogy kiegészítse. Ennek hiányában
épp ott szenvedne csorbát az EK Iiber:Uis a1apszab:Uya, ahol a szabadság a legfOntosabb.
A gazdaság tévedni fOg, ha azt hiszi, hogy politikai és gazdasági érdekektlSl független képzés nélkül rátermett embereket kaphat. A n:Uunk ismen
reformpedagógiai irányzatok (Waldorf, Frdnet,
Montessori) iskolái tiszta, manipulálatIan emberképzésre törekszenek. Minden egyéb út képzési
katasztrófához vezet. A jövlS a szabad és függeden
iskoIáké.
A relvilágosod:is idején az :Ulam kivette a kultúrát
az egyház kezéblSl. Most a helyzet fordított és igen
veszélyes, az :Ulamnak védlS szerepe van a kultúra
fölött a gazdasággal szemben. A gazdaság célja,
hogy anyagi nyereséget hozzon a társadalomnak.
Az oktaclsnak szellemi nyereséget kell hoznia.
Ehhez az iskoláknak módszenani iskolákká kell
vál niuk.
A képzés, nevelés nem az ideológusok vagy a
gazdaság reladata. A lényeg az embeJközpontú
képzés ellSnyben részesítése az egyoldalú elüzletiesedés ellStt, valamint az önigazgacls és fogyasztóihaszn:Uói közremdködés elslSbbsége az egységesítésseI és protekcionizmussal szemben.
A holnap Európájának nem szabad megreledkeznie a kultúráról. Az internacionaliz:Uás örvendetes dolog, a liberalizáció ugyanúgy. Amellett
azonban nem szabad a kultúrának az üzlet swlgálólányává süllyednie, sem pedig politikai rendszerek kiswlg:Uóivá válnia. Az Európa Parlament
komoly reltételeket szab az újonnan beléplSknek.
Ez pedig nem m:is, mint függeden, szabad mdvellSdés, ahol a gazdasági és ideológiai sorompók
megnyflnak.

