
A hatodik oldalon olvasható előadáson kívül két idei foga l
mazványt közlünk az alábbiakban. Ezek mellett Kampis M ik
lós különféle építészeti vázlatai találhatók: egy parasztház 
huszonöt évvel ezelőtti fe lm érési rajza; vázlatok egy Balaton 
környéki pince-pályázathoz, családi házakhoz és egy bala- 
tonparti üzletházhoz.

A SZABAD OKTATÁSI FÓRUM
INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI JAVASLATA

(Részletek)

A SZOF jelenlegi formájában egy kezdemény-csira, amely 
több lépésben egyetemmé-főiskolává, graduális intézmény - 
nyé fejleszthető-fejlesztendő.

M indenekelőtt a kifejlesztés okait és célját kell(ene) 
pontosítani és megragadni, mert csak egyértelmű’ és világos 
cél(ok) érdekében érdemes valamit kifejleszteni -  tovább
fejleszteni, pontosabban csak a jó l megragadott cél az, 
amelyből a fejlesztés irányához és részleteihez is megfelelő 
gondolatok fakadhatnak.

A fejlesztés oka és célja
Az okok és célok tekintetében világossá kell tenni, 

hogy a  SZOF létrejötte már egy távolibb cél megvalósitá

sának eszközeként, első kísérleteként jelenik  meg, és ez egy 
feladat tudatos vállalása* amely közvetlen módon egyelőre 
nem jelenik meg az adott keretekben. A SZOF program ma
ga már egy egyetemesebb, a megismeréssel, a  közösségfor
málással és a kömyezetformálással rokon koncepciót, célki
tűzést takar. Ez azt jelenti, hogy a cél időközben módosult, 
átalakult, szinte magától öltött olyan alakot, am elynek alap
ján  a további fejlesztés elgondolható. A metam orfózis irá
nya a szakmai területtől az általános személyiségfejlesztés 
felé tart, magam a jelenlegi állapotban ezt a  három szellemi 
áramlatnak megfelelő tagozódásként fogom fel, amelyek az 
emberek hajlamai, karmikus adottságai szerint, és nem vala
mely szakmai vagy társadalmi differenciálódás, osztódás, 
dezintegrációs folyam at szerint alakultak ki. A jelenleg 
megállapítható cél tehát egy olyan graduális felsőoktatási 
intézmény létrehozása amely koncepcionális, módszertani 
és szervezeti értelemben alkalm as mindhárom szellemi 
áramlathoz tartozó emberek integrálására, képzésére és fej
lesztésére, a maguk számára a képzés során tudatosítva saját 
hovatartozásukat. Nem mond ellent ennek a célnak — sőt 
elősegíti, erősíti azt — az sem, hogy alapjában véve itt domi
nanciáról van szó, vagyis mindnyájunkban benne rejlik 
mindhárom áramlat ereje.

Az alternatív oktatási formák megjelenésévé! gyakor
latilag az óvodától az érettségi korig terjedően meghonosod
nak olyan pedagógiai módszerek-rendszerek, amelyek a
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képzetalkotás és verbális-matematikai interpretációk irányá
ba vezető, elsősorban az intellektust, az  értelmi lelket fej
lesztő módszerek helyett a kreativitásra, alkotókészségre, 
problémamegoldásra, lényeglátásra, a tudati lélek kifejlesz
tésére koncentrálnak. Ezek közül a Waldorf-pedagógia azért 
emelkedik ki toronymagasan, m ert forrásterülete a tiszta 
megismerés, módszere ezen, az alapos és teljes emberisme
reten alapul.

Nyilvánvaló, hogy amennyiben a középfokot meghala
dó felsőfokú képzés intézm ényesen nem alakul ki, akkor az 
ilyen típusú intézményekből -  elsősorban a Waldorf-isko- 
lákból -  kikerülő fiatal em berek további oktatása és fejlődé
se előtt a kapu bezárul. Ezért a távlati cél által megjelölt ke
retben szükséges egy olyan intézményt működtetni, amely
ben ezek a sajátos középiskolában végzett fiatal emberek 
zökkenőmentes felsőfokú, graduális képzése megoldható.

Az okok és célok világában körültekintve, fel kell ten
nünk a kérdést, hogy a jelenlegi kezdemény hogyan, hány 
lépésben alakítható -  form álható át a fenti célokat m egvaló
sító intézménnyé. Ehelyütt csupán annyit jelzek, hogy a 
posztgraduális és graduális képzés között húzódik valójában 
egy határvonal, amely m ár feltételezi a metamorfózis, az át
alakulás befejeztét Úgy gondolható el tehát a kifejlesztés

menete, hogy a posztgraduális képzésen belül több lépés
ben, lassan alakulhat át az intézmény, míg végül a kialakult 
forma egyszerűen megköveteli a graduális képzés bevezeté
sét. A jelenleg létező forma a kialakulatlanságból a  megha
tározottság felé változik, fokozatosan öltheti fel a graduális 
képzés által megkövetelt, pontosabb és szigorúbb alakot.

Végezetül m ár a fenti célok és okok megvalósítására, 
befogadására alkalmassá váló formát ölthet. Az egész folya
mat során és a végső átalakulásnál is az  élő, organikus, 
működőképes, és szellemtől áthatott, tehát váltani, alakulni, 
növekedni képes forma kialakítására igen gondosan vigyáz
ni kell, hogy a metam orfózis befejeztével végül is ne csak 
egy elszáradásra -  pusztulásra való száraz és hervadt virágot 
nyeljünk.

A fejlesztési javaslat koncepciója
A SZOF továbbfejlesztésének alapja lehet a jelenlegi 

koncepció, amelyben benne rejlik a személyes megismerés
személyiség és tudatformálás -  a közösség-társadalom, gaz
daság, politika- és közösségformálás, a környezet -  mikro- 
és makrokozmosz, jelenségek formáló erők és kömyezetfor- 
málás területei és témakörei, valam int ezek egymásra utalt
sága és egymásra hatása. Ez azt jelenti, hogy a távlati célki
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tűzés esetén is ez a hármas struktúra, a témakörök felépítése 
látszik maradandó értéknek, a három ciklus vagy. egyálta
lán a három szellemi áramlatot kifejező és kibontakoztató 
egymásutáni lépcsőfok,

Úgy gondolható el, hogy a jelenleg hároméves tanítási' 
tanulási rend a graduális képzés alapfoka, -  erre épülhet egy 
következő három éves szakasz, amelyben a tanulás-tanítás 
már személyes, saját tevékenységen alapuló, kutatások és 
tanulmányok halmaza, amelynél a témaválasztás a konzul
táció és a korrigálás fogalmai merítik 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, ami tulajdonképpen 
megint csak a tanulás bizonyos formáit 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, 
értelme csupán egy olyan készség, működési elv elsajátítása 
lehet, amely a befogadáson -  a helyzetfelismerésen, problé
maérzékenységen, problémamegfogalmazáson -  a feldolgo
záson -  elemzési készségen, tájékozódási készségen, prob

lémaértelmezési készségen -  és a megoldáson -  cselekvési 
módon végrehajtási lehetőségen; problémamegoldáson -  
alapulhat, s magába foglalja a végrehajtásig az összes lehet
séges fázist, s közösen felismert elv gyanánt az együttműkö
dés alapja lehet.

Koncepcionális kérdésként fogom fel a tanulás-tanítás 
mikéntjét. Valaha a felsőoktatás sokkal inkább az egyéni 
íniciatívákra épülő, saját munkán alapuló tevékenység volt
-  előadások hallgatása csak a teljes háttérinformációt, a ku
tatások alapját teremtette 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 benyomását kelti: a leadott 
anyag visszaadása a cél, saját kutatásra sem téma sem ener
gia, sem idő nincsen. Márpedig ha ezen nem lehet változ
tatni ha nem a tanuló saját, önálló személyiségképzése kerül 
a középpontba, akkor úgy gondolom, nem léptünk előre. A 
nehézség jelenleg az, hogy a szellemtudom ányos eredmé
nyek alapismeretei hiányoznak, s ezt kell valahogyan pó
tolni. Az önálló kutatás kérdését tehát kulcskérdésnek ta r
tom. Folytatható ez azzal, hogy a munka révén történő tanu
lás és képességfejlesztés mindhárom áramlat 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 megoldásához m i
lyen ismeretre van szükség, s ebből vezethető le az adott 
időszakban szükséges témák -  témakörök halmaza.

Úgy gondolom, itt az idő, hogy beszámoljak egy ötle
temről. A z ötlet annyiból áll, hogy feladaton egy élethely- 
zet-modellt értek, amit modellszerűen, játszásiból meg kell 
oldani, át kell élni. Ez a modell komplex, tehát teljes életvi
telt jelent, s az em berismereten alapuló közösségformálást 
és kömyezetformálást modellálja, mintázza. így az ismeret- 
szerzésből-megismerésbői fakadó cselekvés természetessé 
válik, illetve maga az összefüggés válik egyre tudatosabbá. 
Ez az élethelyzet-modell maga a főiskola-egyetem az összes 
problémáival együtt, aminek átélése-megoldása m ár megad
ja  a feladat(ok) általános kereteit. Vagyis a szervezet-orga
nizmus élete, az abban való részvétel által történő megisme
rés-készségfejlesztés közvetlen tapasztalatokat nyújthat a 
tanulónak-tanámak, s ezáltal a szervezet és a személyiségek 
változása-fejlődése megfelelő keretekben alakulhat.

1995. január 20.

A SZOF-fejlesztés kapcsán merül fel bennem a kérdés;

értékrendekből keletkeznek, és ez az értékrend a 
hatalom és pénz látszólagos ereje

b./ -  mennyiben szükséges a saját szellemi felfogásunk
megerősítése és tisztázása, a szembenálló 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-népszellemhez kötött 
törekvések valódi {nem korrumpált) form áit és 
tartalmi összetevőit,

c./ -  mennyiben szükséges a valódi közösségi szellemi-
lelki erők mozgósítása és mennyiben az egyéni
individuális erők kialakítása, mert

-  a népmesékben a szegény ember egyedül köt 
üzletet, egyezséget az ördöggel, és egyedül veri át 
a végén

-  a közösségalkotó erők örökös támadásnak vannak 
kitéve, nem lehet gyenge személyiségekből erős 
közösséget formálni-kialakítani,

-  ha a közösségi szellemi erőkhöz fordulok, a múlt 
kísért, ha az individuumot erősítem, a jövő ejt 
rabul, csak nagyon erős, je lenléttel bíró 
személyiség képes ellenállásra.

Itt most a saját, belső birkózásaimat jegyeztem  fel, m int egy 
állapotrajzot, ezek feloldása nélkül nem leszek képes to
vábblépni, nem egyénileg, hanem a -  m ásök számára szóló
-  feladataimat nem leszek képes azon a szinten teljesíteni, 
ahogy az megkívántatik.

mennyiben szükséges az antropozófiai, 
szellemtudományos világfelfogás ismerete -  
áttekintése, mert
irgalmatlan sok eszme üti-ütötte fel a fejét, fokozva 
a káoszt az emberekben, pl. oktatásban, 
vallásosságban, szektákban, keleti irányzatokban 
miközben ezek az em bereket elaltatják, valódi 
okkult erők működnek és működtetnek céljaiknak 
megfelelően embereket 
az emberek érdekek mentén szerveződnek, 
érdekeik ellen nem szervezhetők, az érdekek pedig

a./ -
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