A hatodik oldalon olvasható előadáson kívül két idei fo g a l
m azványt közlünk az alábbiakban. E zek m ellett Kam pis M ik
lós különféle építészeti vázlatai találhatók: egy parasztház
huszonöt évvel ezelőtti felm érési rajza; vázlatok egy Balaton
környéki pince-pályázathoz, családi házakhoz és egy balatonparti üzletházhoz.

A SZABAD OKTATÁSI FÓRUM
INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI JAVASLATA
(Részletek)
A SZOF jelenlegi form ájában egy kezdem ény-csira, amely
több lépésben egyetem m é-főiskolává, graduális intézmény nyé fejleszthető-fejlesztendő.
M indenekelőtt a kifejlesztés okait és célját kell(ene)
pontosítani és m egragadni, m ert csak egyértelmű’ és világos
cél(ok) érdekében érdem es valam it kifejleszteni - tovább
fejleszteni, pontosabban csak a jó l m egragadott cél az,
am elyből a fejlesztés irányához és részleteihez is megfelelő
gondolatok fakadhatnak.
A fejlesztés oka és célja
A z okok és célok tekintetében világossá kell tenni,
hogy a SZOF létrejötte m ár egy távolibb cél megvalósitá

sának eszközeként, első kísérleteként jelen ik meg, és ez egy
feladat tudatos vállalása* am ely közvetlen m ódon egyelőre
nem jelen ik meg az adott keretekben. A SZOF program m a
ga m ár egy egyetemesebb, a m egism eréssel, a közösségfor
málással és a köm yezetform álással rokon koncepciót, célki
tűzést takar. Ez azt jelenti, hogy a cél időközben módosult,
átalakult, szinte m agától öltött olyan alakot, am elynek alap
já n a további fejlesztés elgondolható. A m etam orfózis irá
nya a szakm ai területtől az általános szem élyiségfejlesztés
felé tart, m agam a jelenlegi állapotban ezt a három szellemi
áram latnak m egfelelő tagozódásként fogom fel, am elyek az
emberek hajlam ai, karm ikus adottságai szerint, és nem vala
mely szakmai vagy társadalm i differenciálódás, osztódás,
dezintegrációs folyam at szerint alakultak ki. A jelenleg
m egállapítható cél tehát egy olyan graduális felsőoktatási
intézm ény létrehozása am ely koncepcionális, módszertani
és szervezeti értelem ben alkalm as m indhárom szellemi
áram lathoz tartozó em berek integrálására, képzésére és fej
lesztésére, a maguk szám ára a képzés során tudatosítva saját
hovatartozásukat. N em m ond ellent ennek a célnak — sőt
elősegíti, erősíti azt —az sem, hogy alapjában véve itt dom i
nanciáról van szó, vagyis m indnyájunkban benne rejlik
m indhárom áram lat ereje.
A z alternatív oktatási formák m egjelenésévé! gyakor
latilag az óvodától az érettségi korig terjedően m eghonosod
nak olyan pedagógiai m ódszerek-rendszerek, am elyek a
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képzetalkotás és verbális-m atem atikai interpretációk irányá
ba vezető, elsősorban az intellektust, a z értelm i lelket fej
lesztő m ódszerek helyett a kreativitásra, alkotókészségre,
problém am egoldásra, lényeglátásra, a tudati lélek kifejlesz
tésére koncentrálnak. Ezek közül a W aldorf-pedagógia azért
em elkedik ki toronym agasan, m ert forrásterülete a tiszta
m egism erés, m ódszere ezen, az alapos és teljes em berism e
reten alapul.
N yilvánvaló, hogy am ennyiben a középfokot m eghala
dó felsőfokú képzés intézm ényesen nem alakul ki, akkor az
ilyen típusú intézm ényekből - elsősorban a Waldorf-iskolákból - kikerülő fiatal em berek további oktatása és fejlődé
se előtt a kapu bezárul. Ezért a távlati cél által m egjelölt ke
retben szükséges egy olyan intézm ényt működtetni, am ely
ben ezek a sajátos középiskolában végzett fiatal emberek
zökkenőm entes felsőfokú, graduális képzése megoldható.
A z okok és célok világában körültekintve, fel kell ten
nünk a kérdést, hogy a jelenlegi kezdem ény hogyan, hány
lépésben alakítható - form álható át a fenti célokat m egvaló
sító intézm énnyé. E helyütt csupán annyit jelzek, hogy a
posztgraduális és graduális képzés között húzódik valójában
egy határvonal, am ely m ár feltételezi a metam orfózis, az át
alakulás befejeztét Úgy gondolható el tehát a kifejlesztés
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menete, hogy a posztgraduális képzésen belül több lépés
ben, lassan alakulhat át az intézm ény, m íg végül a kialakult
forma egyszerűen m egköveteli a graduális képzés bevezeté
sét. A jelenleg létező form a a kialakulatlanságból a m egha
tározottság felé változik, fokozatosan öltheti fel a graduális
képzés által m egkövetelt, pontosabb és szigorúbb alakot.
Végezetül m ár a fenti célok és okok m egvalósítására,
befogadására alkalm assá váló form át ölthet. A z egész folya
mat során és a végső átalakulásnál is a z élő, organikus,
működőképes, és szellem től áthatott, tehát váltani, alakulni,
növekedni képes form a kialakítására igen gondosan vigyáz
ni kell, hogy a m etam orfózis befejeztével végül is n e csak
egy elszáradásra - pusztulásra való száraz és hervadt virágot
nyeljünk.
A fejlesztési jav aslat koncepciója
A SZOF továbbfejlesztésének alapja lehet a jelenlegi
koncepció, am elyben benne rejlik a szem élyes m egism erés
szem élyiség és tudatform álás - a közösség-társadalom , gaz
daság, politika- és közösségform álás, a környezet - mikroés makrokozmosz, jelenségek form áló erők és köm yezetform álás területei és tém akörei, valam int ezek egym ásra utalt
sága és egym ásra hatása. Ez azt jelenti, hogy a távlati célki

tűzés esetén is ez a hármas struktúra, a témakörök felépítése
látszik m aradandó értéknek, a három ciklus vagy. egyálta
lán a három szellem i áram latot kifejező és kibontakoztató
egym ásutáni lépcsőfok,
Ú gy gondolható el, hogy a jelenleg hároméves tanítási'
tanulási rend a graduális képzés alapfoka, - erre épülhet egy
következő három éves szakasz, am elyben a tanulás-tanítás
m ár szem élyes, saját tevékenységen alapuló, kutatások és
tanulm ányok halm aza, am elynél a tém aválasztás a konzul
táció és a korrigálás fogalm ai m erítik ki a tanítók-tanárok
működését. Ez azt jelenti, hogy az első három év szigorúb
ban a felvétel, a befogadás ideje, kisebb fokon oldódhat a
saját tevékenység felé, m int azt eredetileg elgondoltuk, s a
harmadik év végén választható a következő, mesterkurzus
vagy a gyakorlati életbe való kilépés, am i tulajdonképpen
m egint csak a tanulás bizonyos form áit követeli meg. (pl,
Vándoriskola vagy hasonló) Egyáltalán: fel kell hagyni az
zal a gondolattal hogy a tanulást - befogadást-feldolgozást
- valaha is abba lehet hagyni, hiszen a tanulás eredménye,
értelm e csupán egy olyan készség, működési elv elsajátítása
lehet, am ely a befogadáson - a helyzetfelismerésen, problé
m aérzékenységen, problém am egfogalm azáson - a feldolgo
záson - elem zési készségen, tájékozódási készségen, prob
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lémaértelm ezési készségen - és a m egoldáson - cselekvési
módon végrehajtási lehetőségen; problém am egoldáson alapulhat, s magába foglalja a végrehajtásig az összes lehet
séges fázist, s közösen felism ert elv gyanánt az együttm űkö
dés alapja lehet.
Koncepcionális kérdésként fogom fel a tanulás-tanítás
mikéntjét. Valaha a felsőoktatás sokkal inkább az egyéni
íniciatívákra épülő, saját m unkán alapuló tevékenység volt
- előadások hallgatása csak a teljes háttérinform ációt, a ku
tatások alapját terem tette meg, sokkal fontosabb volt az ön
álló tevékenység, a (levéltári, stb.) kutatás, és önálló tanul
mányok, részfeladatok elvégzése. Jelenleg a dolog inkább
egy magasabbfokú középiskola benyom ását kelti: a leadott
anyag visszaadása a cél, saját kutatásra sem tém a sem ener
gia, sem idő nincsen. M árpedig ha ezen nem lehet változ
tatni ha nem a tanuló saját, önálló szem élyiségképzése kerül
a középpontba, akkor úgy gondolom, nem léptünk előre. A
nehézség jelenleg az, hogy a szellem tudom ányos eredm é
nyek alapism eretei hiányoznak, s ezt kell valahogyan pó
tolni. Az önálló kutatás kérdését tehát kulcskérdésnek ta r
tom. Folytatható ez azzal, hogy a m unka révén történő tanu
lás és képességfejlesztés mindhárom áram lat képviselői ré
szére fontos, így visszacsatolódtunk a feladatok fogalmá-
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hoz, ráadásul közös feladatokról lehet szó, így derülnek ki
azok az összefüggések, hogy egy feladat m egoldásához m i
lyen ism eretre van szükség, s ebből vezethető le az adott
időszakban szükséges tém ák - tém akörök halmaza.
Úgy gondolom , itt az idő, hogy beszám oljak egy ötle
temről. A z ötlet annyiból áll, hogy feladaton egy élethelyzet-m odellt értek, am it m odellszerűen, játszásiból meg kell
oldani, át kell élni. Ez a m odell komplex, tehát teljes életvi
telt jelent, s az em berism ereten alapuló közösségform álást
és köm yezetform álást m odellálja, mintázza. így az ismeretszerzésből-m egism erésbői fakadó cselekvés term észetessé
válik, illetve m aga az összefüggés válik egyre tudatosabbá.
Ez az élethelyzet-m odell m aga a főiskola-egyetem az összes
problém áival együtt, am inek átélése-m egoldása m ár m egad
ja a feladat(ok) általános kereteit. V agyis a szervezet-orga
nizm us élete, az abban való részvétel által történő m egism e
rés-készségfejlesztés közvetlen tapasztalatokat nyújthat a
tanulónak-tanám ak, s ezáltal a szervezet és a személyiségek
változása-fejlődése m egfelelő keretekben alakulhat.
1995. január 20.
A SZ O F-fejlesztés kapcsán merül fel bennem a kérdés;
a./

-
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m ennyiben szükséges az antropozófiai,
szellem tudom ányos világfelfogás ism erete áttekintése, mert
irgalm atlan sok eszme üti-ütötte fel a fejét, fokozva
a káoszt az em berekben, pl. oktatásban,
vallásosságban, szektákban, keleti irányzatokban
m iközben ezek az em bereket elaltatják, valódi
okkult erők m űködnek és működtetnek céljaiknak
m egfelelően em bereket
az em berek érdekek m entén szerveződnek,
érdekeik ellen nem szervezhetők, az érdekek pedig

b./

c./

értékrendekből keletkeznek, és ez az értékrend a
hatalom és pénz látszólagos ereje
- m ennyiben szükséges a saját szellemi felfogásunk
m egerősítése és tisztázása, a szem benálló erőkkel a
konfrontáció kollaboráció kérdésének eldöntése,
mert
- állandó kísértésnek vagyunk kitéve, és nem biztos,
hogy tisztán látjuk saját tetteink értelm ét és
helyiértékét
- nincs módunk a felfogásunk állandó egyeztetésére
és karbantartására, ezért centrifugális hatások
lépnek fel
- nem tudom világosan összeegyeztetni a globális
törekvések és a nem zeti-népszellem hez kötött
törekvések valódi {nem korrum pált) form áit és
tartalmi összetevőit,
- m ennyiben szükséges a valódi közösségi szellemilelki erők mozgósítása és m ennyiben az egyéni
individuális erők kialakítása, m ert
- a népm esékben a szegény em ber egyedül köt
üzletet, egyezséget az ördöggel, és egyedül veri át
a végén
- a közösségalkotó erők örökös tám adásnak vannak
kitéve, nem lehet gyenge szem élyiségekből erős
közösséget form álni-kialakítani,
- ha a közösségi szellem i erőkhöz fordulok, a múlt
kísért, ha az individuum ot erősítem , a jö v ő ejt
rabul, csak nagyon erős, jelenléttel bíró
szem élyiség képes ellenállásra.

Itt m ost a saját, belső birkózásaim at jegyeztem fel, m int egy
állapotrajzot, ezek feloldása nélkül nem leszek képes to 
vábblépni, nem egyénileg, hanem a - m ásök szám ára szóló
- feladataim at nem leszek képes azon a szinten teljesíteni,
ahogy az megkívántatik.

