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kereskedelmi jelentõségük. Tudományos jelentõségük 
ugyan még lehet, de más nem. Az üzleti stratégia az 
lehetne, hogy kiválasztjuk azt a néhány hungarikumot, 
amelyek valóban jók, ezeket nagy mennyiségben el kelle-
ne szaporítani, és utána beindítani egy nagy marketing-
lobbit és reklámkampányt, hogy elõször a környezõ, aztán 
a távolabbi országokban is fölfigyeljenek rá, hogy ez a 
termék mennyivel gazdagabb beltartalmi értékû, ízlete-
sebb, szebb, olcsóbb, ellenállóbb, mennyivel jobban szál-
lítható, eltartható, feldolgozható stb. Ugyanis a fogyasztót 
mi érdekli? Az ár, és ha nincs a hungarikumból elég nagy 
mennyiség, akkor csak drágán lehet adni; a minõségnek 
pedig tényleg jobbnak kell lennie. Mindehhez sok gaz-
dálkodó családnak kell komoly rizikót vállalnia. 

Olyan lépéselõnyben vannak a világcégek, árleszo-
rítással, a szaporítóanyagok olcsó elterjesztésével stb., 
hogy nem véletlen, hogy igazán piacképes hungarikum 
legfeljebb 8-10 van, holott legalább ötven potenciálisan 
versenyképes termék lehetne az, csak ezek nincsenek 
azon a szinten, hogy velük meg lehessen jelenni a világ-
piacon. A hagyományos borok is kezdenek kiszorulni, 
mert a nyugati piacon nincs elég érdeklõdés az ízgazdag 
furmint vagy a hárslevelû iránt, mindig csak az éppen 
divatos fajták borai versenyképesek unalomig.

Egy szó mint száz, a hungarikumok akkor lesznek 
sikeresek, akkor fog velük mindenki foglalkozni, akkor 
lesznek köztudatban, ha azok valamiben a világszínvo-
nalat elérik, vagy verik a világfajtákat, amelyek pillanat-
nyilag hódítanak. Mondhatjuk persze, hogy a multicégek 
bejönnek, terjeszkednek, silányabb fajtákat termesztenek, 
ez így is igaz részben, de amíg mi magyarok, vagy mi 
európaiak, nem a valami miatt különlegesebbet, jobbat, 
hazait vesszük meg – és itt most nem arról a szûk kis 
rétegrõl van szó, amely jól tudja, hogy miért érdemes 
valami különlegeset megvenni –, addig a hungarikumok 
kuriózumok maradnak. Ennek a másik oldala, hogy ha 
bármelyik szupermarketbe bemegyek, ott csak a világ-
fajtákat találom meg, a kaliforniai paprikát és az ízetlen 
paradicsomot, a közönség egyszerûen nem is találkozik 
a magyar fajtákkal. Hiába szeretne mást, ki van szolgál-
tatva a kereskedelem kínálati egyoldalúságának. Persze 
a sznobéria nem is akar találkozni vele. 

A régi, hagyományos fajták különösen háttérbe szo-
rultak. Az õsi tájfajták érdekében próbáltam szervezkedni, 
de volt olyan kormányzati szintû vezetõ, aki leintett. Ezek-
nek a kipróbálása a világpiacon nem csak a gazdák saját 
kockázatával képzelhetõ el. Sõt. A jól szervezett közösségi 
agrármarketinggel, a piacra jutási támogatásokkal lehet-
ne ezen segíteni. De itt vannak például a híres magyar 
agrártájak egykor híres terményei is, amelyek valójában 
már lassan csak a nevüket õrzik. Makói hagyma – ilyen 
például a régi értelemben már nincs is, mert ott külföldi 
fajtákat termesztenek, Makón a közel háromszáz év alatt 
kiakult imázs már csak fedõnév, más terméket takar, mint 
ami ezen a néven híressé vált valamikor. 

A legtöbb agrárrégióban, tájtermesztési körzetben 
szabályozva van, hogy ott milyen fajtát lehet engedéllyel 
telepíteni. Hiába akar valaki például vörös aszút készíte-
ni Tokajban, azt nem lehet, mert tilos kékszõlõt ültetni. 
Márpedig a XVIII. században még volt Tokajban vörös 
aszúbor. Milyen nagy érdekesség és különlegesség volna 
pedig, ha csak néhány ezer palacknyit is lehetne kapni 
belõle. De emlékezzünk, húsz-huszonöt évvel ezelõtt a 
somlói juhfark nevû fajtát és bort sem lehetett kapni, ma 
pedig az ínyencek kedvelt itala…

VEKERDY TAMÁS
pszichológus, a Pedagógus-továbbképzõ és Módszer-

tani és Információs Központ alternatív továbbképzési 
igazgatója

Gerle János: Az alternatív iskolák és a szabad iskolaválasz-
tás hogyan mûködnek, milyen irányba haladnak Európá-
ban? Mi várható nálunk?

Vekerdy Tamás: Talán ott kellene kezdeni, hogy ami-
kor a 80-as évek elején Spanyolország és Portugália várt a 
belépésre, akkor az Európa Parlament elfogadta az egyik 
legélesebb hangú határozatát (1984. március 14-én) az-
zal a címmel, hogy Határozat az iskolázás szabadságáról 
az Európai Közösségben. Benne volt, hogy azért hozzák 
ezt a határozatot, mert két új ország áll belépés elõtt, és 
ezek csak akkor léphetnek be, ha az oktatás területén is 
követik az európai elveket. Mert ezek az államok, bár más 
színezettel, de ugyanúgy centralizált, monopolisztikus, 
ideologikus iskolarendszereket mozgattak, mint példá-
ul a kelet-európai „csatlós” államok. Ez a határozat a 
preambulumában 13 nemzetközi jogi megállapodásra 
hivatkozott – olyanokra, mint például az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozata –, amely kimondja, hogy egyedül 
a szülõ joga megszabni, hogy milyen nevelést óhajt adni 
és adatni a gyermekének, nem az államé, nem az egyházé, 
senki másé. 

Ez a határozat azt mondja, hogy aki az Európai Közös-
ségbe belép – nevesíti is a belépés elõtt álló Portugáliát 
és Spanyolországot –, annak tudomásul kell vennie, hogy 
Európa közoktatási szempontból a kimunkált pluraliz-
mus hazája. Rendkívül fontos kitétel, azt jelenti – ezt ki 
is mondja a szöveg –, hogy a legkedvezõbb helyzet az, 
amikor állampolgárok maguk hoznak létre iskolákat, 
olyanokat, amilyeneket saját gyerekeiknek akarnak. És az 
államnak semmi beleszólása nincs, hogy ezek milyen elv 
szerint mûködnek. Oda kell adni egyformán a pénzt – ami 
nem az állam pénze, hanem az adófizetõktõl származik, 
ezt én teszem hozzá, – fenntartóra való tekintet nélkül. 
Tehát az állami, önkormányzati, egyházi, magán, alapítvá-
nyi, egyesületi iskola egyformán meg kell, hogy kapja ezt 
a támogatást. Az államnak kizárólag törvényes ellenõrzési 
joga van: megnézheti, hogy van-e elég vécé, nem végez-
tetnek-e gyerekmunkát, nem nevelnek-e gyûlöletre, mert 
ez az emberi jogokba ütközik. De hogy beleszóljon az 
oktatás tartalmába, azaz szakmai ellenõrzésre nincs jo-
gosultsága. 

Nagyon szép és fontos dokumentum, igyekeztek is 
eleget tenni ennek a belépõ államok. Tudni kell azt is, 
hogy az iskolarendszer az egyik legnehezebben mozduló 
társadalmi képlet. Mindig ugyanoda visszacsúszik, nagy a 
tehetetlenségi nyomatéka. 

Ezt láthattuk nálunk a rendszerváltáskor, amikor min-
denütt nagy volt a felszabadulás, aztán visszacsusszant az 
oktatás a centralizálásba megint, bár természetesen sok 
minden kedvezõen változott. Például nem csak az állam 
vagy önkormányzat indíthatott általános iskolát, hanem 
egyházak is és állampolgárok is. 

Meg kell jegyezni, hogy nálunk1990-tõl tulajdonképpen 
egészen 1996-ig az egyházi, alapítványi, egyesületi, magán- 
stb. iskolák egyformán diszkrimináltak voltak atekintetben, 
hogy csak a normatív támogatást kapták meg, ami körülbe-
lül 60 %-a az iskola fenntartási költségeinek, és a további 
40 %-ot, amit az önkormányzati iskolák megkaptak az 
önkormányzattól kiegészítõ támogatásként, azt õk nem 
kapták meg. Kuriózus módon a Horn-kormány megadta 
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az egyházi iskoláknak ezt a kiegészítõ támogatást, de 
változatlanul nem adta meg az állampolgári alapítású, 
egyesületi vagy alapítványi magániskoláknak. A mai na-
pig ez a helyzet. 

Visszatérve Európára, létezik egy nagyon jó alapelv, 
ugyanakkor például Svájc azt mondja – igaz, hogy nem az 
európai közösség tagja egyenlõre –, hogy kérem, nálunk 
vannak a világ legjobb iskolái, akinek ezek nem elég jók, 
az fizessen, és én mint svájci állam, én ezeket nem támoga-
tom. Ebbõl eredõen nagyon drágák a svájci magániskolák. 
(Persze ott könnyebben fizetnek, nagyobb a fizetõképes 
kereslet.) De például a berni kanton közel 100 kantonális 
iskolája arra a belátásra jutott, hogy Waldorf-pedagógiát 
fog alkalmazni. Tehát a Waldorf-pedagógia Svájcban – ami 
nem ad állami támogatást a Waldorf-iskoláknak –, ebben 
a kantonban mégis teljes állami-kantonális támogatással 
mûködik. 

Szóval a helyzet igen tarka. Még egy dolgot mondanék 
el, ami fontos. A franciák az akkori szocialista kormányzat 
iniciatívájára nagyon kardoskodtak amellett, hogy persze, 
persze, mindenfajta iskolát lehet alapítani, de azt látni 
kell, hogy az egységes iskolarendszer biztosítja a gyere-
kek számára az esélyegyenlõséget. Tehát az egységes és 
centralizált… A francia iskolarendszer eleve a leginkább 
központosított volt. Az Európa Tanács a 90-es évek ele-
jén elrendelt egy vizsgálatot: nézzük meg, hogy alakul a 
gyerekek sorsa Franciaországban, és hogyan Dániában, 
ahol viszont 170 éve úgyszólván csak alternatív iskolák 
vannak. (A dán iskolarendszer úgy mûködött – botrányok 
nélkül –, hogy ahol 12 beiratkozott hallgató volt, az már 
iskolának számított. Még azt se nézték meg egy idõben, 
hogy van-e diplomája a tanárnak, csak azt, hogy van-e 
elég légköbméter és illemhely. És mégsem volt semmi baj. 
Miért? Mert nincs 12 egyformán hülye család, aki olyan 
helyre adja a gyerekét, ami nem megfelelõ a számára.) 
A vizsgálatból a következõ derült ki: Franciaországban a 
gyerekek 15-17 %-a kiesik az iskolarendszerbõl, eltûnik, 
túlkoros lesz, nem kell már iskolába járnia, bár azt nem 
fejezte be. Dániában ugyanez 3-4 %, vagyis ebben a na-
gyon tarka iskolarendszerben minden gyerek megtalálja 
a neki való iskolát. És azt elvégzi, és jól végzi el. Svédor-
szágban egy centralizáltabb, szocialista jellegû (ma már a 
szocialisták se centralizálnak) iskolarendszert alakították 
át plurálisabbá. Ott, amíg centralizált volt, 13-14 % körül 
estek ki a gyerekek, mikor decentralizálták, ez a szám 
leesett 7-9 %-ra. 

Mindezt arra mondom, hogy Európa folyamatosan 
foglalkozik evvel a problémakörrel, miközben az is igaz, 
hogy Európának és Brüsszelnek van egy bürokráciája, 
amely egységesít, amely általánosan érvényesít érettségit, 
aminek egyébként szintén számtalan elõnye van. 

De az alapelv az, hogy az oktatás a nemzeti prioritások 
közé tartozik. Ez egy kimondott alapelv. Az oktatás nem 
szabványosodik azzal együtt, hogy mód van az érettségik, 
diplomák kölcsönös elismerésére, ekvivalencia eljárások-
ra. (És nem úgy van, hogy elkezdesz egy egyetemet és 
feltétlenül ott kell végigmenned. Ha lezártad az elsõ két 
évet, teljes érvénnyel mehetsz át másik egyetemre, vagy 
egy másik szakra.) 

Az megint érdekesség Waldorf szempontból, hogy 
Angliában, Plymuthban van egy Waldorf tagozat. Állami 
egyetemen! Waldorf-tanár képzõ tagozat. Ez a tagozat az 
Európa Tanács felszólítására kidolgozta, hogy hogy lehet 
gyakorlati Master of Arts fokozatot adni. Tehát hogy va-
laki a tanítási gyakorlatból meríti az anyagát. A plymuthi 

egyetem koncepciója hihetetlen sikert aratott az Euró-
pa Tanácsnál. Az angol pályázatok közül ezt tartották a 
legjobbnak, és ez óriási mértékben növelte a plymuthi 
egyetemen belül a Waldorf-tagozat presztízsét. Ez a tagozat 
most az Európa Tanács és az egyetem teljes támogatásával 
egész Európára: Hollandiára, Németországra, Svédország-
ra és Magyarországra is kiterjedõen kidolgozza ezt az MA 
rendszert. Ugyanakkor az UNESCO volt az, amelyik a nagy 
Waldorf-kiállítást rendezte jó néhány éve egy vaskos kata-
lógussal. Azt kell mondjam, hogy ez a dolog nem áll rosz-
szul, ha Európa felé tekintünk. Az Európa Tanács mellett 
van egy Szabad Iskolák Konzíliuma nevû szervezet, tehát 
fontosnak tartják a szabad iskolák támogatását. 

Gerle János: A rendszerváltás utáni kezdeti fellendülés 
visszazuhant a tehetetlenség miatt. Ez a tehetetlenség az 
iskolák, vagy a központi irányítás szintjén létezik? 

Vekerdy Tamás: Az irányításban van egy centralizáló 
hajlandóság. Nagyon érdekes. Gazsó Ferenc 1985-ben, aki 
akkor miniszterhelyettes volt és az oktatással foglalkozott, 
új oktatási törvényt csinált. De nem tudta megtörni az álta-
lános iskolák állami monopóliumát. Rengeteg szabadságot 
hozott be. Eltörölte a szakfelügyeletet. Rájött arra, hogy 
az országban a Mûvelõdési Minisztérium részérõl szét 
van szórva egy 300 millió körüli – ami akkor nagy pénz 
volt –, összeg kulturális célokra. Ebbõl például az egyik 
megye párttitkára bársonyba-bõrbe köttette és rézveretes 
sarkokkal láttatta el a saját önéletrajzát. Gazsó bevonta ezt 
a pénzt, visszavette az összes helyrõl, és megcsinálta belõle 
a KÖFÁ-t, a Közoktatás Fejlesztési Alapot. Lehetett pályázni 
a minisztériumhoz – ez nagyon fontos – egyéni kezdemé-
nyezésekkel, az egyes pedagógusoknak. Ez azt jelentette, 
hogy Gazsó szembeszegült a középkáder réteggel, ame-
lyik ezt gyûlölte. Igazgatók, mûvelõdési osztályvezetõk, 
a mûvelõdési osztályok teljes stábja õrületnek tartotta. 
De nagyszerû mozgalom volt, mert igenis a tehetséges, 
bár nagy mértékben kontraszelektált, de még mindig sok 
tehetséget õrzõ magyar pedagógusgárda jobbjai tudtak pá-
lyázni viszonylag tetemes összegekre, akár az igazgatójuk 
megkerülésével. És általában megindult egy mozgás. 

Gazsó volt az, aki annak idején megsúgta a Török 
Sándor Alapítványnak, hogy nektek ugyan nem lehet 
általános iskolát indítani, de ha beléptetitek a solymári 
önkormányzatot az Alapítványba, akkor csinálhattok ala-
pítványi iskolát, mert akkor az tulajdonképpen önkor-
mányzati iskola. Így jött létre Hegyeshalom és Vlagyivosz-
tok vagy Saigon között az elsõ nem állami általános iskola. 
A solymári – most már pesthidegkúti – Waldorf-iskola. Õ 
maga pedig – azzal, hogy támogatta Horn Györgyöt és 
kollégáit – létrehozta a Minisztérium szervezésében az 
elsõ alapítványi középiskolát, ez az Alternatív Közgazda-
sági Gimnázium. 

Mi, akik mindig is szemben álltunk az akkori isko-
larendszerrel, azt gondoltuk, ha ilyen nagyszerûen dol-
goznak Gazsó, Kelemen Elemér és mások, mi lesz itt, ha 
tényleg bejön a rendszerváltás? Még sokkal szabadabbak 
leszünk, még sokkal nagyobb támogatásban részesülünk. 
Sajnos nem ez következett be. Valami egészen különös 
mechanizmus mûködött az egymás utáni kormányokban, 
mindegyik „kézbe akarta venni”, „rendbe akarta tenni” 
az oktatást. Voltak oktatáskutató szakemberek, akik azt 
mondták, hogy Gazsó szétverte a magyar iskolát. Hát egy-
részt, amit szétvert, azt szét kellett verni, mert borzalmas 
volt, és nem verte eléggé szét, máig itt van nyomaiban ez 
az intézményközpontú, tehát nem gyerekközpontú ma-
gyar iskola. Az MDF-kormány is elkezdett centralizálni, 
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Nemzeti Alaptantervet csinálni; a Horn-kormány csak 
egy kicsi és vékony alaptantervet akart, de nagy telefon-
könyv lett belõle, mert a szakmai lobbik belenyomták az 
anyagot. Átadta az iskoláknak a lehetõséget, hogy helyi 
tantervet csináljanak, viszont annak a túlméretezett alap-
tantervhez kellett igazodnia. Jött a Fidesz-kormány kitûnõ 
gyermekközpontú elvekkel, amelyeket Pokorni többször 
kifejtett, ugyanakkor egy meghökkentõ gyakorlattal, 
amelyik kidolgoztatott kerettanterveket és ezzel vissza-
tért a szocializmus tervutasításos rendszeréhez. Igaz, 
a minisztérium nagyon megrémült, amikor megjöttek 
ezek a vastag kerettantervek és kétségbeesetten kérte a 
szerzõket, hogy húzni, húzni, húzni. De ennek nem lett 
semmi eredménye. 

Mindenki fél az iskolarendszer szabadságától. A peda-
gógusok is. A pedagógusok 40 %-a örömmel üdvözli, hogy 
megmondják, hogy mit kell csinálnia. Közben szenved 
tõle iszonyatosan, és a dolog teljesíthetetlen. A felejtés 
számára tanítunk, az anyag 75 %-át az eminens is öt év 
alatt garantáltan elfelejti, ha nem használja minden nap, 
és közben gyötörjük magunkat és a gyerekeinket. Mondok 
egy extrém példát, amiért biztos mindenki meg fog rám 
haragudni, de nem baj. Eötvös József annak idején, amikor 
a nagyszerû magyar közoktatás alapjait lerakta, csináltatott 
egy tantervet. De eszébe nem jutott, hogy ezt törvénnyé 
tegye. Azt mondta, ez egy minta, ehhez lehet igazodni, de 
ezt nem szabad kötelezõvé tenni, mert a fontos dolog ott 
dõl el a tanító és a gyerek közt. És nem szabad megkötni a 
tanító kezét. Eötvös zseniálisan modern volt, tulajdonkép-
pen ez a szubszidiaritás alapelve, ami a középkorból jön, 
bizonyos szerzetes rendekbõl, az a lényege, hogy minden 
döntést a lehetõ legalacsonyabb szinten kell meghozni. 
Rákosi Mátyás ellentétes utat járt. Õ egy hihetetlenül pre-
cízen kidolgozott tantervet csináltatott, és akárhová ment, 
hogy pedagógusok között beszéljen, az elsõ mondata ez 
volt: a tanterv törvény. Így lehet jól ellenõrizni. Groteszk-
nek és tragikomikusnak tartom, hogy a rendszerváltás 
utáni kormányok színezetüktõl függetlenül nem mertek 
Eötvös József nyomdokaiba lépni, hanem inkább Rákosi 
Mátyás nyomdokaiba léptek: a tanterv törvény, mert ren-
det kell csinálni az iskolákban.

Gerle János: A visszacsúszások miatt tehát a magyar 
gyakorlat most ellentétben van az uniós alapfeltételek-
kel?

Vekerdy Tamás: Ezt így azért nem lehet mondani, 
mert ahogy említettem, már az elsõ rendszerváltás utáni 
kormány lehetõvé tette a szabad iskolaalapítást. Mára 
létrejött több mint 300 nem állami, nem önkormányzati, 
nem egyházi iskola is. Ez óriási lépés. Lehetõvé tette a 
normatív támogatás megadását, amely ugyan nem 100 
%, de 60, amibõl élni nem lehet, de meghalni sem. Ezek 
jelentõs elõrelépések.

Gerle János: Ehhez képest is van egy költségvetési 
probléma a most következõ évre.

Vekerdy Tamás: Most keresnek rá megoldást. Egyrészt 
az alternatív iskolák bizonyos köre, amelyik altruista vagy 
bizonyítottan értékes alternatív programmal dolgozik, 
az kvázi megkapja ezt a kimaradt támogatást valamilyen 
formában, a többiek pedig pályázhatnak egy alapra. Min-
denesetre van egy eszmei irány, amelyik szerint – és ez 
megjelenik az új közoktatási törvény tervezetében – át 
kell állítani az iskolát intézményközpontúból gyermek-
központúvá. Fel kell használni az alternatívák gyermek- és 
emberismeretbõl, szakmai, metodikai ismereteibõl fakadó 
eredményeit. Tehát itt reménykeltõ változások is történ-

nek, bár a nehézségek nagyok. 
Mérei Ferenc mondta, hogy egy iskolarendszer vagy 

intézményközpontú, vagy gyerekközpontú. Intézmény-
központú általában a kontinentális iskolarendszer, a 
porosz, a francia, amelyik kitûnõen alkalmassá válik 
minden diktatúra számára is. A lényeg az, hogy valahol 
fönt megmondják, hogy milyen tananyagot kell átpréselni 
a gyerekanyagon, milyen alattvalókra van szükség. Hátul 
betöltik a gyereket, elöl kijön a méretre vágott katona, 
pap, hivatalnok, jogász, mezõgazda. Az angolszász vagy 
demokratikus észak-európai iskolák nem ilyenek. Ott 
az a cél, hogy légy azzá, aki vagy, tehát az individuum 
lehetõ kibontakoztatása. Ezért mondták mindig az angol 
iskolára, hogy náluk nem tanulnak semmit. Mire az an-
golok azt válaszolták, hogy náluk jellemképzés folyik, és 
amit muszáj, majd azután megtanulják. Ma az amerikai 
iskolára mondják ugyanezt, hogy nem tanulnak semmit, 
barbárok, kimegyek a közepes gyerekemmel, matador 
lesz, mert a magyar iskola olyan jó stb. Nem igaz. Miért 
van akkor az, hogy „még a középiskolában sem tanul-
nak semmit”, de mire kijönnek az egyetemrõl, kenterbe 
vernek minket orientált tudásban, vállalkozókedvben, 
kreativitásban? Azért, amiért Winkler Márta gyerekei jók 
maradnak, mert tovább õrizték meg õket az életkoruknak 
megfelelõ viszonyok között, ahogy ezt a Waldorf-iskola is 
teszi. Nem kell sietni, nem kell rohanni, gróf Széchenyi 
István is megmondta, hogy a 18. életév elõtt nem kell 
túlzottan sok tudást a fejbe kelepcézni, mert az csak tu-
dós ostobákat nevel, nem pedig önállóan gondolkodó 
embereket. Amitõl egyébként minden diktatúra nagyon 
fél. Az egyik az állampolgár-nevelõ, a másik az alattvaló-
nevelõ szisztéma. Természetesen nehéz lesz a magyar 
iskolarendszert átépíteni; a jó és rossz hír egyben, hogy 
ez most már rajtunk is múlik, szülõkön, állampolgárokon, 
pedagógusokon. A demokrácia nem abban különbözik 
a diktatúrától, hogy a diktatúrában államapuka hülye és 
gonosz, a demokráciában jó és okos, hanem abban, hogy 
a demokráciában az állampolgár biztosított jogával élhet. 
Tehát ha 25 szülõ ír a miniszternek, azt nem lehet meg 
nem hallottá tenni. 

Gerle János: Az emberek egyre kevésbé képesek élni 
ezekkel a demokratikusnak tûnõ lehetõségekkel. Egyre 
jobban a csapdájába esnek olyan manipulációknak, ame-
lyek elterelik õket attól, hogy hogyan lehetnek szabad 
gondolkodású emberek, és megelégszenek egyfajta szel-
lemi alávetettséggel.

Vekerdy Tamás: Egyrészt az egész civilizált világ ebben 
a nem tudom miben, orsóban forog, de ez mégse haté-
kony teljesen; a legújabb hírek szerint a valóság show-k 
nézettsége hirtelen apadni kezdett. Ez mondjuk egy 
idõszerû példa itt Magyarországon. Amíg nincs fasizmus, 
amíg nincs bolsevizmus, és ennek különbözõ fajtái és ár-
nyalatai, addig is van emberi nyomorúság, és mi emberek 
tökéletlenek vagyunk, és eszerint élünk. Már Churchill is 
megmondta, nagyon tökéletlen rendszer a demokrácia, 
csak annál jobb nincs egyelõre. Ez a helyzet. Egy nagyon 
fontos: nem szabad akarni rendet csinálni. Nem szabad el-
szántan akarni létrehozni a tökéletes államot, iskolát stb., 
mert abban a pillanatban saját elõítéleteink, dogmatizmu-
sunk, bigottságunk rabjai leszünk. Önmagunkat netán 
tökéletesnek hisszük, ellenfeleinket tökéletlennek, jobb 
esetben az ördögtõl valónak, szóval ezek nagyon veszélyes 
utak. A bolsevizmus és a fasizmus felé vezetnek. 

Azt kell tudnunk, hogy tökéletlen, küzködõ emberek 
vagyunk, akik állandóan elbukunk különbözõ csábítások 
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hatása alatt. Leülünk órákra egy idióta mûsor elé, de egy 
szabad társadalomban ugyanakkor állandóan mûködik 
ezer más dolog. Tegnap este el akartam menni Bozsik 
Yvette táncestjére a Trafóba és irtóztató tömeg volt. Egy 
táncest, ami fiatalokkal és enyhe középkorúakkal volt 
zsúfolva, azt mutatja, hogy mindennek, a jónak is van 
közönsége. Remek könyvek vannak Magyarországon és 
az emberek megveszik növekvõ mértékben, bár egyre 
drágábbak. Egyfelõl van a sok baromság, ugyanakkor 
hatalmas választék is van, amibõl te szelektálhatsz. És 
az emberek szelektálnak. Én abban nem hiszek, hogy 
az emberek egyre jobban elhülyülnek, egyre jobban 
manipulálódnak. Az emberekben mûködik valamiféle 
egészséges érzék. 

Az iskolára visszatérve, fontos dolog a PISA vizsgálat, 
amely nemzetközi viszonylatban mérte a gyerekek készsé-
geit. Ez egyszerûen azt bizonyította, hogy az olyan iskola 
mûködik jól, amilyennek az angolszász iskolát szidtuk, de 
amilyenné a finnek 20 év megfeszített, tervszerû munkájá-
val az iskolájukat alakították. Tehát egy képességfejlesztõ 
iskola, ahova a gyerek szeret járni, ahol jól érzi magát, ami 
az életkorának megfelelõ. Mondok egyetlen példát ebbõl 
a tesztbõl: a 15 éves gyereknek le van rajzolva Antarktisz, 
és oda van téve mellé egy mértékegység: x km. Kérdés, 
mekkora Antarktisz területe? A magyar gyerek, ha nem 
iskolai dolgokról van szó, tehetséges és leleményes, de 
ez egy iskolai feladat, amelyet õ nem tanult. Tanulta a 
téglalapot, a különbözõ síkidomokat, de ezt nem. A finn 
gyerek csinál az adott mértékegységgel kis négyzeteket, 
rárakja a térképre és megszámolja, hány van tele, hány van 
félig, és hány nagyjából-negyedéig Antarktisz körvonalán 
belül, és összeadva kijön valami. Az átlag magyar gyerek 
nem kezd hozzá. Nem jut eszébe, hogy mit csinálhat. 

Az megint egy másik kérdés, hogy a magyar populáció 
nem tud értõen olvasni. Nem érti, amit elolvas. Minden 
negyedik gyerek és felnõtt nem érti rendesen. Legyen az 
használati utasítás, regény, vagy bármi más. Különös adat, 
a svédeknél nagyon jól olvas az érettségizett, természe-
tesen még jobban olvas a diplomás. Magyarországon az 
érettségizett jobban olvas, mint a diplomás. Vagyis valamit 
elfelejt közben. Valami hülyítés történik az egyetemeken 
és a fõiskolákon. Ami egészen sajátosnak mondható. 

Miért nem olvas jól a magyar gyerek? Rosszul tanítják 
meg. Mert valami õrült kitalálta, hogy elsõ év karácsonyára 
mindenki ír és olvas. És jön a másik iskola, hogy nálunk 
már novemberre. A harmadik, hogy nálunk októberre. És 
a feladatlappal ki lehet mutatni, hogy ez igaz. A gyerek 
83%-ra kitölti, és csak harmadikban derül ki, hogy nem 
tud olvasni. Más a feladatlapot jól megoldani, és más úgy 
olvasni, hogy az tényleg készséggé érett. Készséggé nem 
lehet valamit gyorsan érlelni, csak sok alvással megszakí-
tott hosszú idõ alatt. Hosszú idõre van szükség, hogy a 
részmozzanatok a „feledésbe sûllyedjenek”, automatizá-
lódjanak. Aki tud olvasni, nem tudja, hogy milyen betût 
olvasott el, csak az értelmét tudja a szövegnek. 

Irtózatos szakmai züllés következett be a magyar isko-
lában. A tanítók elfelejtettek írni, olvasni tanítani, tisztelet 
a kivételnek. Ezt kell valahogy visszahozni. Nyugalmat 
kell teremteni az alsó tagozatban. A sok marhaságot ki 
kell onnan söpörni. Kell, hogy helye legyen az éneknek, 
zenének stb. Miért kell osztályozni a készség-tárgyakat? 
Teljes õrület. Elveszi a gyerekek kedvét. A nyárspolgár 
azt hiszi, hogy a mûvészet mûvelõdési anyag, mondja 
Márai. A normális ember tudja, hogy élmény, ami felveri 
az életörömet. Szóval ezek azok a problémák, amelyek 

súlyosan ülnek a magyar iskolarendszeren, és amelyeket 
feltétlenül meg kell oldani. 

Magyar Bálintnak az elõzõ ciklusában egyik utolsó 
intézkedése az volt, hogy a magyar iskolákban 6 éven át 
nem kell osztályozni, lehet szövegesen is értékelni. Ez 
törvénybe került. Senki nem élt vele.

Pokorni Zoltán elsõ tanévnyitó beszédében visszautalt 
erre, felhívta az iskolák figyelmét, hogy nem kell osztá-
lyozni az elsõ hat évfolyamban. De õ is hiába mondta el, 
tovább osztályoznak a magyar iskolákban, nem térnek 
át a szöveges értékelésre. Kivéve azokat természetesen, 
akik mindig is erre törekedtek, mint Winkler Márta, mint 
valamilyen formában az AKG – bár annak gimnáziumként 
nem is lenne szabad –, mint a Waldorf-iskolák. 

Én a legteljesebb mértékben optimistán tekintek az 
európai csatlakozás elé. Megpróbálom ezt egy kicsit ár-
nyalni. Én azokkal a tökéletlenségekkel, nehézségekkel, 
súlyos gondokkal, katasztrofális problémákkal szeretnék 
szembesülni, amelyeket az Európai Közösséghez való 
csatlakozásunk jelent. Nem pedig azokkal a gondokkal, 
nehézségekkel, katasztrófális problémákkal, amelyeket 
az Európai Közösségen kívül maradás teremtene. Úgy 
gondolom, hogy amit emberek csinálnak, az óhatatlanul 
tökéletlen. Ezen belül mély meggyõzõdésem, hogy Euró-
pának ez az útja, miközben én is azt szeretném, hogy az 
angolok ne adnák fel az angol mértékegységeket, az angol 
pénzt. Nagyszerûnek találom, hogy ez Angliában ennyire 
különbözõ. Mulatságos, szórakoztató. De már egy csomó 
dolgot feladtak, sajnos. Szerintem nem kellett volna, de 
errõl lehet vitatkozni. 

Úgy gondolom, hogy az individuumok fogják egykor 
kiadni azt a szeráfi éneket, amirõl az Égi Körökben Dante 
is ír. Tehát az igazi összhang abból fog elõállni, hogy az in-
dividuum nem magát föladva belesimul egy kollektívába, 
ellenkezõleg, a legteljesebben kibontja magát, érvényre 
hozza és érvényesíti, és ez szüli ezt a bizonyos harmóniát. 
Ilyen értelemben Európa valódi létét a nemzeti individu-
alitások fogják megadni, ha ezek meg tudnak maradni 
nemzeti individualitásoknak. Közben természetesen 
európaiak, akár akarják, akár nem. Akkor is azok, ha 
kimaradnak Európából, már évszázadok óta.

Gerle János: A gazdaságorientált Európai Unió nem 
fogja támogatni, hogy a nemzeti individualitások megma-
radjanak. Azt az eszmét, amelyet elmondtál, senki nem 
vonja kétségbe, csak azt, hogy az Európai Unió jelenlegi 
politikája képes-e azt fenntartani?

Vekerdy Tamás: Az emberiség az Evangéliumok óta 
három kísértésnek van kitéve. Az egyik a pénz, a másik a 
hatalom, a harmadik egy spirituális természetû kísértés 
(„Vesd alá magadat e toronyból, mert parancsol az õ angya-
lainak felõled, és kézen hordoznak téged.”). Most kettõvel 
szembesülünk egyelõre nagyon élesen (a harmadik még 
majd jön): ez a pénz („Változtasd a köveket kenyérré, 
hiszen megvan rá a hatalmad”) és a hatalom („Imádj 
engem és én neked adom a föld valamennyi országát.”). 
Ez az, ami ma jelen van. A hatalmi õrület, megint nagyon 
sok féle módon a fasizmustól a bolsevizmusig és ezek 
különbözõ árnyalataiban, és a pénz, nálunk is, mindenütt 
baromi erõsen jelen van. A nyugat és Amerika inkább a 
gazdasági megkísértettségben él, nem a többi embert to-
tálisan elnyomó hatalmi õrületben. Saját állampolgárai-
nak individuális utazási, gondolkodási, véleményalkotási 
szabadságát bõségesen meghagyja (legalábbis látszólag). 
Természetesen azt látjuk, hogy a gazdasági megkísértés 
egy glasszékesztyûs ördög a másikhoz képest, aki egy az 
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egyben a karmaival tépi a húsunkat; és sokkal kelleme-
sebb. Lehet, hogy ezért sokkal veszélyesebb is, bár ugyan-
akkor, amennyiben ezt luciferinek tekintjük, ez az, ami a 
végén azért mégiscsak üdvözül, ellentétében az arimáni, 
hatalmi jellegû megkísértetéssel. Ez valódi probléma. Azt 
kell mondani, hogy az emberiség õrült, amikor állandóan 
arra gondol, hogyan termelhet még többet. Amikor már 
így is rengeteget termel, és ugyanakkor ezt rosszul osztja 
el. Neki túl sok van, amott meg éhen halnak. Itt van egy 
megoldatlan probléma, ez világos. Ennek a problémának 
a megoldásán kellene fáradozni. De ennek nem módja, 
hogy ebbõl eszmeileg kivonom magam. Nem vonom ki, 
soha nem is fogom tudni kivonni magam, akkor se ha 
kivonom. Ez van ma a világban, és itt kell szembesülni a 
problémákkal ebben a közegben.

Gerle János: Ez a szembesülés itt a csatlakozáskor 
milyen feladatot ró ránk? Hogy én a magam erényeit 
érvényre tudjam juttatni, hogy megtartsam magam szel-
lemileg és a magam kultúrájában. Ez individuális kérdés, 
de az országnak is szembe kell néznie vele. Mik azok a 
magyar értékek amiket beviszünk az Unióba?

Vekerdy Tamás: Azt mondja Tolsztoj, hogy óvakodja-
tok azoktól, akik a társadalmat, a nemzetet akarják megvál-
tani, ez csak tragédiához vezethet. Foglalkozzatok maga-
tokkal. Tehát ne kint akarjátok megoldani a problémákat, 
mert az nem fog sikerülni – ezt láttuk a XX. Században –, 
hanem bent. A megkísértettség is bent van. Ilyen értelem-
ben az lenne a tanács, hogy ki-ki önmagával szembesüljön 
ezekben a problémákban. A gyengeség arra visz, hogy 
kivetítsük a problémát, holott a baj nem kívül van, hanem 
bennünk. Mindenféle értelemben. Ha komolyan vetjük fel 
a kérdést, ebbe a tolsztojánus irányba kell haladnunk. Ha 
valaki sokat ad azért, hogy magába felszívja Berzsenyit és 
Arany Jánost, akkor nagyon helyesen teszi, és reménye van 
arra, hogy valamit bevisz oda, ahova ezzel belép. Ha valaki 
csak lobogtatja a zászlót, csak a társadalmi szervezõdéstõl 
reméli, hogy az intim értékeket meg tudja õrizni, az nem-
csak kevesebb, de veszélyes is és: pusztító. 

Ahogy Thomas Mann „egyedül” megõrizte a németség 
bizonyos értékeit, szembeszegülve a hitleri birodalommal, 
ahogy Szolzsenyicin „egyedül” leleplezte a Gulágot. És 
tényleg lavinaszerûen fölmorzsolta a francia kommunista 
pártot a Gulágról szóló mûvével. Az egyes ember szemé-
lyes helytállása a maga személyes életében és személyes 
felelõssége megkerülhetetlen. Ezzel szemben minden 
kollektívum, amely felment az Én felelõssége alól és 
szabadságot enged az Én iskolájából, mondván, hogy 
én elsõsorban katolikus vagyok, református vagyok, mo-
hamedán vagyok, magyar vagyok, német vagyok stb., ez 
mind tévútra vezet. Csak és kizárólag – gróf Széchenyi 
Istvánra hivatkozom és Bartók Bélára –, csak a szabadon 
kifejlett individuum az, akinek természetesen mélyre kell 
bocsátania gyökereit a maga tájába, hovatartozásába, kö-
zösségébe, de – Széchenyi szavaival –, a fák nem emelik 
ki gyökereiket az ég felé, nem az látszik belõlük. A gyökér 
a föld alatt van. A lombok susognak ott fent a magasban. 
És ezek a lombok az individuum énekét susogják, és 
megértést teremtenek az oly különbözõ individualitások 
között – ez már megint Széchenyi. 

KARÁTSON GÁBOR
festõmûvész, író, mûfordító

Karátson Gábor: Odaadok neked egy verset a Tao Te 
Kingbõl, ez tartalmazza a véleményemet:

(80)
kicsiny ország kicsi nép

s ha volnának is szerkezetek készülékek
tízszerte százszorta nagyobb hatásfokúak
ne használja föl senki õket
tanítsd a népet félni a halált
s hogy senki ne vándoroljon messzeségbe
ha van is már csónak kocsi
mért kéne
utazni
ha van is vértjük fegyverük
minek mutogatni
vezesd a népet vissza a csomóíráshoz
éljenek azzal

édes az étkük 
szép a ruhájuk
csupa béke a házuk
vidám minden szokásuk

egyik országból a másikba látni mindenki szomszéd  
 áthallatszik a kakaskukorékolás a kutyaugatás

de úgy száll le rájuk az öregség a halál hogy meg sem  
 látogatták soha egymást

(Karátson Gábor fordítása)

Ez az én politikai alapbeállítottságom földrészegyesítés 
ügyben. Idegenkedem minden egyesítéstõl. Hogy lehet-e 
ezt alkalmazni az Európai Unióhoz történõ csatlakozás-
ra, nem tudom; nem ismerem a szempontokat, amelyek 
állítólag arra kényszerítenek, hogy belépjünk egy ilyen 
nagy birodalomba. Ugye valamennyi hozzám mint úgy-
nevezett állampolgárhoz, elszivárog, de mondhatom, 
hogy soha nem volt bennem sürgetõ vágy, hogy egyszer 
Magyarország csatlakozzék egy államszövetséghez. Em-
lékszem, Lányi Andrással beszélgettünk néhány éve, hogy 
az, hogy a NATO-ba belépünk, az hagyján; lehet, hogy 
az biztonsági okokból kell, de mind a ketten úgy véltük, 
hogy az Unióhoz egyáltalán nem szeretnénk csatlakozni. 
(Hát most majd elválik az is, miféle NATO-ba léptünk be.) 
Lehet, hogy vannak olyan szempontok, amik miatt mu-
száj, én ezeket nem ismerem, nem értek hozzá, de ahogy 
hallgatom a beszámolókat, az derül ki, hogy olyan módon 
vagyunk járatlanok abban, hogy mi fog történni, hogy 
egyszerûen elképesztõ. Múltkor azt hallottam, az is lehet, 
hogy egymillió (vagy ötszázezer, egyremegy) földmûves fog 
munkanélkülivé válni. Na most, ha ez egyáltalán elhangoz-
hat – azt mondta az illetõ, lehet, hogy így lesz, lehet, hogy 
nem –, akkor is elképesztõ, hogy miért kell egy országnak 
ilyesmibe belemenni. 

Úgyhogy én nem érzek semmiféle lelkesedést, valószínû-
leg úgy van: ha csatlakozunk az is rossz, ha nem csatlako-
zunk, az is rossz. Tehát megint elõállt egy ilyen helyzet. 
Eszembe jutott Rudolf Steiner könyve, A szociális élet 
kérdései, ebben van a híressé vált nyilatkozata A német 
néphez és a kultúrvilághoz címmel (1919), szerintem ez 
az egész európai helyzetre érvényes, bár õ a németekrõl 


