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A kérdést etikai oldaláról igyekszem megközelíteni. A kiindulás elvi
és gyakorlati problémája, hogy kinek van joga az iskola egyéniségfor
máló szerepét formálni. A kérdés első fele, hogy vajon formál-e az
iskola, azt hiszem, már nem nagyon vitatható. Nyilván vannak ennek
a formálásnak súlyos korlátai az ember örökletes voltában, amiről

Csányi Vilmos is írt', de nem kis mértékben súlyos korlát az iskolán
kívüli szociális környezet is. Marad azonban formáló lehetősége bő

ven az iskolának is, éppen az előző határfeltételeket jól felismerve, és
kisebb mértékben fel is véve velük a küzdelmet.

A formálás joga nem volt kérdés azokban a társadalmakban,
amelyek zártak voltak, és generációkon keresztül nem nagyon kű

lönböző jellegűek. A rejtett változások és a különböző korlátozott
külső hatások ezekben is érvényesültek és feszültségeket is terem
tettek, ezek azonban nem összehasonlíthatóak azokkal, amelyekben
ma élünk, és amelyek előtt állunk. Egy világot átfogó és közvetle
nül egymásra ható, sokszínű társadalom, amelyben ugyanakkor a
sokszínűséget erodáló erők is működnek; egy összetételében, élet
és munkakörülményeiben állandóan változó embervilág kőzvetle

nül kerül szembe azzal a kérdéssel, hogy mire és milyenre kell for
málni a jövő személyiségeit, és kinek van joga ezt a formálást meg
határozni. Kemény hatalmi harcok és szócsaták folynak ezért, hi
szen nagy civilizációs egységek, politikai szervezetek, vallások, tár
sadalmi-politikai eszmerendszerek, a társadalomban különbözőhe
lyeket elfoglaló érdekcsoportok, az oktatást mint üzleti tevékenysé
get tekintő vállalatok, az idősebbek és fiatalok, a pedagógusok, a
szülők és a gyerekek egyaránt törekednek arra, hogy a maguk el
képzeléseit érvényesítsék a jövő generáció formálásában, hűséges

követőkké, lázadásaik segédcsapataivá, uralmuk társaivá vagy ki
szolgáltatottaivá, valódinak elfogadott vagy vélt jogaik gyakorlóivá
tegyék őket.

A régóta érő fordulat ezeknek a mindig is jelen volt törekvé
seknek a tömeges felszínre kerülésével következett be, azoknak a
változásoknak az elkerülhetetlen következményeként, amelyek az
emberiség viszonyaiban történtek. Aki ezt a sokszínű és sok igaz
ságú valóságot nem veszi tudomásul, hanem egy elképzelt rend
szer érdekében igyekszik a személyiségformálást megvalósítani,
az akarva-akaratlanul az egyre kegyetlenebb kényszerek eszköze
ihez nyúl, és ezzel előkészíti saját elkerülhetetlen bukását.
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A nyitott iskola

Az emberek harmonikus, szép, boldog együttélésének elveit és
nevelési gondolatait sokszor, sok helyen leírták, és ezek között
sok olyan van, amelyre ma ráismerünk. Majdnem valamennyi
ilyen írás igyekszik kisajátítani gondolatait a saját civilizációja,
eszmerendszere számára, holott ezek többségükben a világ ke
gyetlen valóságaitól elborzadó ember általános vágyait fejezik ki,
és a legtöbbjük azt az ígéretet is hordozza, hogy elveinek megva
lósítása jobbá teheti az embert és viszonyait.

Ha a történelem mutatna számunkra olyan eszmerendszert és
ebből leszármaztatott nevelési filozófiát és módszertant, amely
ezen ígéreteket beváltotta, és nem fordítva történt - az eszme
rendszer ideológiáját, hirdetett és maga által is elhitt küldetéstu
datát az érdekeivel ellenkezőkkel szembeni fegyverként használta,
és a nevelésben ehhez katonákat alakított -, úgy nyugodtan ja
vasolhatnánk: ez az a gondolatkör, ez az a nevelési filozófia és
módszer, amelyet az emberiség érdekében általában, mindenütt
alkalmazni kell.

Sajnos, vagy talán némileg szerencsére is - hiszen ez a darwi
ni, egymással birkózó kiválasztási mechanizmus tette az embert
azzá a kétarcú, jó és rossz, szép és szörnyeteg lénnyé, ami ma 
az emberformálással kapcsolódó jogok kérdését minden megfon
tolásunkban nyitva kell tartanunk.

Ez a következtetés súlyos következményekkel is jár: senkinek
sem adható abszolút jog a nevelésre, még az államnak és a szülö
nek sem, hogy a sokoldalú döntési felületnek csak két szélső

pontjáról emlékezzünk meg, azaz nem abszolút elvek, hanem jó
zan megfontolások lehetnek csak iránymutatók.f Ez a következte
tés annál is erősebb, mert nemcsak azt nem tudjuk megmondani,
hogy melyek az emberiséget általában harmonikusabbá tevő esz
merendszerek, hanem azt sem láthatjuk előre, hogy a jövő nemze
déke milyen viszonyok között fog élni.

Egyelőre tehát az iskolarendszer pragmatikus nyitottságát
hangsúlyozva két dologra kell összpontosítanunk a figyelmet, és
úgy tűnik, hogy a nemzeti alaptantervben ezek a szempontok
többé-kevésbé kezdenek formát ölteni: az iskola alkalmazkodjék
az adott környezet szociológiai viszonyaihoz, azt ne igyekezzék
megerőszakolni, de ugyanakkor szelíden és hathatósan törekedjék
az esélyegyenlóségek javítására. Ehhez kötődik az a felfogás,
hogy a társadalom már elfogadott kor1átozási alapelvein - tehát
például a kegyetlenkedések, megalázások, kényszerek tiltásán 
túl nem az iskolai munkamódszereket írják elő, hanem azokat a
vizsgákkal, felmérésekkel, más módon ellenőrizhető eredménye
ket, amelyek a társadalomban való működőképes részvételhez
különböző szinteken elengedhetetlenül szükségesek.

Bizonyos mértékig és valószínűleg egyre jobban szétválik az is
kolának és az állam által adott és biztosított jogosítványoknak az
ügye. Valószínűleg az lenne jó, ha az iskola a felkészítés szerepét
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vállalná, és ebben állna versenyben, az állam pedig a felkészített
ség ellenőrzésében tevékenykedne.

A felkészítés feladata Vajon mire kell felkészíteni? Az erkölcsi felelősség a jövő nem-
zedékével szemben, az eddig hangoztatott kételyek ellenére sem
mentesíthet bennünket egy jövő társadalomkép olyan megfogal
mazásától, amely egyfelől lehetőséget teremt arra, hogy a jövő

társadalma saját maga alakítsa ezt a képet, másfelől a jelenlegi tu
dásunk alapján megalapozza a felkészítést a jövő világra.

Magyarország helyzete ezekben a vonatkozásokban kedvezőbb,

mint számos más országé. Kedvezőbb, mint a vezető ipari hatalma
ké, amelyeknek maguknak kell utat törniök a technológiai fejlődés

ben. Mi addig, amíg gazdaságunk, társadalmunk nem integrálódik
teljesen a fejlett világba - azaz például az egy főre jutó nemzeti jö
vedelemben nem dolgozzuk le a körülbelül háromszoros elmaradá
sunkat az Európai Unió átlagával szemben -, nem lehetünk meg
határozó erő, még nagyságunk, illetőleg kicsinységünk miatt sem.
Ugyanakkor kulturális, szociológiai viszonyaink, jelenlegi mérsékelt
gazdagságunk vagy tisztes szegénységünk nem zárja el előlünk a
felzárkózás lehetőségét, mint azokban az országokban, amelyekben
a reményvesztettség a szélsőségek és megtagadások felé kergetik a
lakosságot. Így a felkészülés technikai-tartalmi vonatkozásaiban ki
járt utakon haladunk, körülbelül tudjuk, míre lesz szükség a munka
erőpiac legkülönbözőbbszektoraiban.

Tanulás - életfogytig Itt arra kell figyelnünk, hogy a változások sebessége miatt az
iskolában kisebb hangsúly esik a konkrét, kézzelfogható, mester
ségbeli tudásra - értve ezt bármilyen szinten -, és nagyobb arra
a szellemi nyitottságra, amely a változó életfunkciókat és változó
funkciótartalmakat tartja nyitva. Az iskolai tanulás meghosszab
bodása mellett is az iskola részesedése a tanulásban némileg
csökken, hiszen egy egész aktív életen át történő tanulásra kell
felkészülnünk. A konkrét ismeretek elsajátításának jelentős része
ennek a tanulásnak a folyamán történik, és elég nagy mértékben
a kűlönböző vállalatok, intézmények saját keretein belül. Ezért is
hasznos és dicsérendő a nemzeti alaptantervnek az a törekvése 
amit örökölt a két évtizeddel ezelőtti akadémiai elgondolásból és
számos korábbi elképzelésből-, hogy a merev tantárgystruktú
rák helyébe nagyobb áttekintést biztosító integrált tudáscsomagok
kerüljenek. Emberi teljességünket is ez segíti jobban; a részismere
tekben való megragadás a részek rabszolgáivá is tesz, és elzárja a
kilátást a szélesebb összefüggések elől.

A nevelés szerepe Itt lépünk át a társadalom és az egyének harmóniáját segítő

nevelés nehéz terepére. Abból indulok ki, hogy ilyen jellegű tar
tós és egységes tartahnú törekvés csak akkor volt, amikor ezt erős

hatalom kényszerítette, és a társadalom állapotának viszonylagos
változatlansága tradícióként tudta elősegíteni.

A nosztalgikus idea1izálások félrevezetők. Igaz, hogy a diktatú
rák konszolidált időszakaiban mindig nagyobb a közbiztonság.

14



kisebb a hatalmi rendtől eltérő bűnözés. A mérleg az egyének bű

neivel szemben a hatalom bűnei felé billen, míg a szabadabb kor
szakokban fordított a helyzet. Újra hangsúlyozom azt a történel
mi tapasztalatot, hogy még a jó jegyében fellépő hatalom is szűk

ségszerűen, minden történelmi tapasztalatnak megfelelően előbb

utóbb a rossz felé veszi útját, mert az erőszak egyrészt önmagát
gerjeszti, másrészt önmagát rombolja.

A bevezetőben fölvetett kérdés, kinek és milyen joga van a jö
vő személyiségét formálni, azon cél felé terel, hogy minden em
ber a társadalom tevékeny résztvevője lehessen. Ennek feltétele,
hogy alkalmas legyen a felelős választásokra.

A modern társadalomban, magán- és közéletünkben egyaránt
egyre több a választási lehetőségünk és kötelezettségünk. A válto
zó világ, ha ellentmondásosan is, de a szabadság növekedése irá
nyába mutat. A több szabadidő, a hosszabb élet, a legnyomasz
tóbb anyagi hiányoktól való fokozatos mentesülés egyben mind a
szabadság lépcsőfokaiként is működnek, vagy legalábbis szabad
ságot nyújtanak a több szabadsághoz.

Csányi Vilmos idézett cikkében levezette, hogy a csoporton be
lüli megegyezés és együttműködés hogyan vált az emberiség
szükségletévé, és hogyan jelent meg ugyanez, ellenkező előjellel a
xenofóbiában, idegengyűlöletben. A csoportok méretei pedig egy
re nőttek, az utolsó ilyen, a korábbiakhoz hasonlóan is misztifi
kált együttműködésre ítélt csoport a nemzetállam.

A globális világban a csoport kiterjed az egész emberiségre. Ez
a kooperáció termelésben, szolgáltatásban, pénzügyekben, nagyon
sok minden másban máris működik. Ennek a folyamatnak tudo
másulvétele és továbbsegítése az emberformálás természetesen
adott mai feladata. Ha azt keresem, hogy a kereszténység mi lé
nyegesen újat adott az emberiségnek, akkor az elsősorban ennek
az univerzalizmusnak a hirdetése volt - korunk felismert szük
ségletét kétezer évvel megelőzően.

A lecke tehát ebben a gondolatmenetben nagy általánosságban
így adott: a választásra képes ember nevelése egy globális társa
dalom kooperációs feltételei között, ami természetesen nem jelenti
a kisebb csoportok identitásérzésének megtagadását, de méregte
leníteni igyekszik ezen szorosabb identitástudatok ellenfél-érzüle
teit. Ez egyben annyit is jelent, hogy a különböző csoportkörök
höz tartozó identitások misztifikálása veszélyes út; elszakadva a
valóságtól e mítoszfogalmak többségükben nem az emberi építke
zést, hanem a másik mítosz várainak rombolását és így valódi
rombolást is hordoznak.

Ebből is kiindulva teszünk egy kis kitérőt a hagyományos tan
anyagok, tradícióhoz fűződő ismeretek és az újak egyensúlyainak
kérdéséhez. Az itt leírt gondolatkörben a tradicionális műveltségi

anyag, azaz elsősorban a kultúrtörténelem - méghozzá nemcsak
átfogó külső leírásában, hanem annak tartalmi ismeretében is -
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az emberiség különböző csoportjainak és egészének sajátos közös nyel
ve. Nyelv, amely összeköt bennünket az előző generácíókkal, és olyan
nyelv, amely az emberiség sokarcúságának nemcsak lenyomata, hanem
ezen arcok közvetítője is. Éppen a globalitás felé való törekvés érdeké
ben kell tehát e kulturális nyelvi értékeket fenntartani és fejleszteni.
Nyelv tehát a zene is, a kép is, az épület és szobor, szövegek metaforái,
a nemzedékek hosszú sorát formáló gondolatok.

E kultúra-nyelv szerepe hasonló a biológiai multíkultúráékhoz,
amelyek feltételei az élet továbbvitelének, a természetes kíválasztó
dásnak, a különböző egymás mellett élő és egymáshoz kapcsolódó
életformák egyensúlyának. Az arányokról lehet vitatkozni, de az er
re a kultúrára való nevelés fontosságáról alig. Ennek az emberiség
tükörnek és az emberek közötti szellemi erőtérnek hatalmas szerepe
van a választásokra való képességben, ezért is veszélyes az egyen
szellemű nevelés.

Ehhez hozzáteheljük azt is, hogy a közvetlen gyakorlati ismeretek
éppen a gyors technikai fejlődés következtében rendkívül gyorsan el
avulnak. A kulturális alapokat, gyökereket viszont a szellemi fejlődés

induló időszakában kell elsajátítani Ennek gyakorlati jelentőségéről is
meggyőződhetünk, ha megnézzük, hogy az egyes országok gazdasági
előrehaladása milyen mértékben függött az ország kulturális fejlettsé
gétől, annak változatosságától, befogadási rugalmasságától. Ezek a té
nyezők sokkal erősebben hatnak korunkban, amikor az egyéb geográ
fiai adottságok leértékelődtek.

Ennek a gondolatmenetnek a receptje így igen általánosan
könnyebben leírható: választásra képes embert kell nevelni, aki sok
irányú fogékonyság alapján mérlegelni tud, kevés előítélettel és sok
működési és együttműködési készséggel.
A demokratikus és résztvevő, választó és cselekvő polgárok saját és
közösségí harmóniát kereső nevelési ideálját közel kétszáz évvel eze
lőtt Thomas Jefferson fogalmazta meg máig is érvényes módon, talán
a legszebben.' Ennek szellemében igyekszünk pedagógiai kísérleteket
támogatní oly módon, hogy a személyiség és csoport közötti ellent
mondásokat folytonos mérlegeléssel és kompromísszumokkal megol
dó, választásra kész polgár ezt már akár az óvodában, de mindenképp
az iskola legkisebb elemi közösségében gyakorolja és így nőjön föl a
társadalom egyre szélesebb köreiben felmerülő napi és holnapi kérdé
sek józan kezelőjévé. A feladat konkrét megoldása - mint azt ennek
az írásnak az első felében is hangoztattuk - ugyanúgy napi helyze
tektől függő feladat, mint maguknak a kérdéseknek eldöntése. Bizo
nyos, hogy nincsenek sem abszolút módszerek, sem abszolút eredmé
nyek, mint ahogy tagadtuk az abszolút elvek általános igazságát is. A
közelmúltban, az információs társadalom felelősség-etikájáról szólva
elemeztem, hogy a "Ne ölj!" parancsának milyen mai napig változó,
ellentétes értelmezései léteznek.'

A törekvések részeredményeiból épül a világ, illetőleg épül
het egy valamivel jobb világ.
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