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Ennek az írásnak elsõ változata a Szabad gondolat c. folyóirat
2004. márciusi számában jelent meg. Az azóta eltelt idõben
bizonyos visszhangot – inkább megdöbbenést – váltott ki
Waldorf-pedagógusok körében. Válasz vagy folytatás azonban
nem következett, kiderült, hogy a cikk sokakhoz nem is jutott
el. A napokban – látszólag észrevétlen – beléptünk az Unióba,
azóta nap mint nap tapasztaljuk a szervilis politikusok és
hivatalnokok kényszeres alkalmazkodási vágyát, s a szabadság
élménye helyett gyakoribb a szorongás, a bekerítettség érzése.
Témánknak még mindig van tétje. A folyamatok megfordítását
csak magunktól várhatjuk, ezért talán hasznos az írás javított,
bõvített változatát ismételten az Olvasó elé tárni. Pedagógiáról
van szó, de számos analógiát találhatunk, s felismerhetjük a
mozgatóerõk azonosságát. Támadás éri az egészségügyet:
bankok és befektetõi csoportok lépnek be a Public-Private-
Partnership révén a gyógyításba, biztosítótársaságok a szol-
gáltatásközvetítésbe. Támadás éri a honvédelmet: a legyengített
magyar haderõbõl pacifista kirakatszövegekkel körítve tüntetik
el a sorállományt, a honvédek helyét állami zsoldosok és civil-
nek álcázott, biztonsági cégek által üzemeltetett, nyereség-
érdekelt magánhadseregek veszik át: sorolhatnánk a példá-
kat. Irakban háború van, talán ott sikerül idõben felébrednie
az európaiaknak, hogy rájöjjenek, mi a különbség Európa és
Euroamerika közt. Talán itthon is sikerülhet.

Ez az írás minden bizonnyal vitákat fog kiváltani, egyesek magát
a cikket fogják támadásként értékelni, ez nem lesz meglepõ. A
támadás kifejezés nem túlzó, sõt, egy hadjárat végsõ ütközetérõl
van szó. A hadjárat Európa ellen folyik, a támadó fél eddigi fõbb
eredményei a következõk: az európai államok gazdasági integ-
rációja az USA hegemóniája mellett; a gazdaság uralmának
kiépítése az államszervezet felett az egyes országokban és az
EU szuperállamában; a globális gazdasági hatalom kiépülése.

A háború a jelek szerint új szakaszához érkezett: az aktuális
cél a szellemi élet állami irányítás alá vonása, majd ennek révén
a gazdaság totális befolyásának megteremtése a szellemi élet –
az oktatás, a kultúra – területén, vagyis a szellemi élet már eddig
is igen korlátozott szabadságának teljes felszámolása. Ennek a
hadmûveletnek fontos lépcsõje a Waldorf-pedagógia meghami-
sítása és meggyilkolása.

A cikk megírására az „Európai Master program a (Steiner)
Waldorf-pedagógia számára” címû írás késztetett, mely az Új
Impulzusban, a Magyar Antropozófiai Társaság lapjában és az
Interneten is olvasható (www.lap.hu). A sokak figyelmét
elkerülõ írás a Waldorf-pedagógia ellen indított eddigi
legrafináltabb és legalaposabb támadásról tudósít.

Mi az a Master Program?

Az írásból megtudjuk, hogy létezik egy úgy nevezett Európai
Master Program, ami a Waldorf oktatási rendszerben már alkal-

mazott valami (így, múlt idõben), és ami elõ fogja segíteni az
ilyen irányú kutatómunka mûvelését. A Program (még nem
tudjuk, mi az) ötletét a Bolognai Nyilatkozat sugallta. E nyilat-
kozatot 29 miniszter írta alá, kinyilvánítva a célt, hogy 2010-ig
létrehozzák a felsõoktatás európai terét. Idézzük: „a tanulási
folyamatok és vizsgák általános keretfeltételei fokozatosan
közelednek egymáshoz egy nyitott európai felsõoktatási rend-
szer keretein belül olyan rendszerben, amely két képesítési
szintet elkülönítõ (…) vizsgakövetelmény-rendszert teremt
meg: undergraduate elõvégzettség (Bachelor fokozat) és
graduate végzettség (Master és doktor fokozatok). Az eredmé-
nyesség mérésére egy transzferálható teljesítménypont-modell
rendszert (credit) vezet be, valamint a fennálló akadályok
elhárításával eljut a végzettségek egyetemes elismertetéséig, s
ezáltal a mobilitás, a kooperáció és a minõségbiztosítás ügyét
elõmozdítja az európai térségben.”

Mirõl van szó? Az EU-n belül elindult egy egységesítõ folya-
mat, melynek eredendõ célja az egységes, vámhatárok nélküli
gazdasági térség megteremtése. Ez a törekvés bizonyos érte-
lemben pozitív és szükségszerû, mert a gazdaság maga is erre
törekszik. Már a gazdasági területen is tettenérhetõk azonban
nemkívánatos törekvések, melyek a túlzott egységesítés, szab-
ványosítás irányába hatnak. Sok olyan területet is csereszabatos
szolgáltatásként kívánnak átalakítani, amely helyi, vagy regio-
nális karakterre épül. A folyamat a tõkeerõs társaságoknak és a
sztenderdizált tömegtermelésnek kedvez, legyen szó akár az
iparról, a szolgáltatásról vagy a mezõgazdaságról; általános
jellemzõje a kívülrõl (és felülrõl) irányítottság és az alkalmaz-
kodási kényszerek. A deklarált cél a tõke, a munkaerõ és a
szolgáltatások szabad áramlása. A gazdaságban sokkszerûen zajló
folyamatok elemzésére itt nincs helyünk, noha szorosan össze-
függ azokkal a folyamatokkal, amelyek a kultúra és az oktatás
területén zajlanak. Az egységesítõ törekvések ugyanis másutt
is megjelennek.

Az idézett részletben felismerhetjük az angolszász oktatási
rendszer szóhasználatát, nyilván ennek már régóta zajló adaptá-
ciójáról is szó van. Amit a hazai gyakorlatban már tapasztaltunk
belõle, az is beszédes. S hogy mi következik még, a folyamat
végére mi várható – arról sejtelmünk sincs.

Kreditrendszer

Mi a kreditrendszer lényege és eredménye? A kreditrendszer a
hallgatók mobilitását, csereszabatos képzését hivatott megva-
lósítani. A hallgatóknak be kell gyûjteniük a kreditpontokat,
azonban ennek hely- és idõbeli korlátja nincs. A hallgatók így
mozoghatnak évfolyamok és egyetemek között is, akár egész
Európában.

Mi a valóság? A pontrendszer révén a hallgatók annyira
mobillá váltak, hogy feloldódtak az évfolyamok, a tanulókörök.
Az egyetemi közösségeket észrevétlenül felrobbantotta,
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atomizálta a folyamat. A hallgatók saját karrierjüket építik, akár
évekre eltûnnek külföldre. Az elõadásokon egymás mellett ülõk
nem ismerik egymást. A hallgatók magányosan bolyonganak
az egyetemek, évfolyamok között. A szisztéma mellékterméke
a diákélet felszívódása, nyilván ennek is megvannak a maga
„elõnyei”. A mobilitás erõltetése magával hozza a szabványosítás
látszólag észszerû igényét. Szabványosítják az oktatást, pedig
az oktatásnak a népszellemhez kell kötõdnie. Észrevétlenül
személytelenné válik az oktatás: az oktató szenved, mert a fél-
évente cserélõdõ hallgatókkal nehéz kapcsolatot teremtenie, a
hallgató is elszenvedi ugyanezt. A személytelen értékelés rend-
szerét az USA-ban tökélyre fejlesztették: a végzett hallgatókat
pontszámuk alapján számítógépes rendszer közvetíti ki a mun-
kahelyekre. A rendszer valóban ipari gyártósorként üzemel,
amellett, hogy az élet utóbb – ma még – korrigálja az élettelen
rendszer emberellenességét. Amirõl senki nem beszél: a kredit-
rendszer a tömegképzés része.

Minõségbiztosítás

A minõségbiztosítás eredete az ipari sorozatgyártáshoz köthetõ.
Az iparban korábban is meglévõ meót, azaz a végtermék minõ-
ségellenõrzését a nyolcvanas évektõl fokozatosan felváltotta a
gyártási folyamat egészére ügyelõ minõségbiztosítási rendszer.
Ezzel valóban eredményesen szorították vissza a selejt mennyi-
ségét. Az iparban kidolgozott módszereket az azzal üzletelõ
cégek kitûnõ lobbytevékenységük eredményeképpen – elsõ-
sorban politikusok révén - el tudták adni az ipari termeléstõl
távol esõ területeken is, és sikeresen megteremtették ennek
jogi feltételeit. A technokrata EU-bürokraták és politikus partne-
reik a kilencvenes években elérték, hogy a minõségbiztosítás
az élet minden területére kiterjedt, az egészségügyre éppúgy,
mint az oktatásügyre. A csavargyártás analógiája azonban töké-
letesen alkalmatlan az iparon kívül bármilyen, az élõ termé-
szettel vagy az ember kulturális-szociális létével kapcsolatos
tevékenységre. A beteggyárként, a gyógyítást technológiai sor-
rendre redukálás elvén mûködõ kórházak, melyek nagy tempó-
ban épültek a hetvenes- nyolcvanas években, mára súlyos kriti-
ka alá esnek, elõtérbe kerültek az ember- és természetbarát
gyógymódok és a hatalmas kórházkombinátok helyett a pavi-
lonos elrendezés hagyományos formái.

Az ipari szemlélet, a minõségbiztosítás betörését az oktatás
területére az érintettek kezdettõl fogva kritizálták ugyan, de
többnyire nem jutottak tovább keserû kifakadásoknál és rezig-
nált akasztófahumornál, végül ismét gyõzött az alkalmazkodás.
Sikerült a rendszert úgy megvalósítani, hogy az ember belsõ
igényessége, megismerési vágya és fejlõdési törekvése helyére
külsõ vizsgakényszerek és kíméletlen versenyhelyzet került.
Ezek után érthetõ a cikk szóhasználata: „Miért ne próbálhatnánk
tehát meg azokat a képességeket kiemelni, illetve azokra kon-
centrálni, amelyek egy Master program keretein belül a folya-
matos hivatásbeli fejlõdést célozzák meg.” A minõségbiztosítás
az ember természetével ugyan szemben áll („az én vezérem
bensõmbõl vezérel”), viszont annál jobban illeszkedik az „élet-
hosszig tartó tanulás” elvéhez.

Élethosszig tartó tanulás

Az ipar területén már megismerkedhettünk e kifejezéssel. A
befektetõi tõke jóvoltából a hazai munkaerõbõl bérmunkás és
kizsigerelt alvállalkozó lesz, akinek alkalmazkodnia kell, hogy

ha a befektetõ gyors sakkhúzásait követõen elveszti munkáját,
gyorsan és csereszabatosan át tudja képezni magát és akár
teljesen más szakmában el tudjon helyezkedni. A csereszabatos,
arctalan munkaerõ képzését nevezik „élethosszig tartó tanulás-
nak”.

Beszédes a következõ szövegrészlet is: „Bár a program
pontos struktúrája és tartama még vita tárgyát képezi (?),
néhány elv már kirajzolódik. A tanulmányoknak három egy-
másra következõ, ám mégis független szintjével számolunk.
Ezek neve e pillanatban: Postgraduate Certificate, Post-
graduate Diploma és Master of Arts. Az adott szinten szükséges
elõírások (?) teljesítése esetén a hallgató önálló elismerésben
(?) részesül. A teljesítmények elismerése kimenet alapú (sic!)…”

A szöveg szerint a kibocsátandó termék (diplomás humán
erõforrás) minõsítése a végtermék meója alapján készül, a fel-
használó (a Waldorf-iskola) kap róla tanúsítványt (diploma-
fokozat). Arról nem szól, bár bizonyára ezt is kidolgozták, hogy
a selejtes terméket becserélik-e, vagy le kell vásárolni.

A szöveg hemzseg a tudományos-technológiai kifejezé-
sektõl: innováció, minõség, kihívás (challenge), kutatás, terve-
zés, rendszer, kimenet (output), projekt, stb., jelezvén a csavar-
gyári analógia diadalát a pedagógia felett.

Európai Felsõoktatási Térség (EFT)

Az EU-s szövegek elõszeretettel használnak rövidítéseket, me-
lyekrõl könnyedén asszociálhatunk Orwell újbeszédére. Az EFT
olyan térséget jelent, amelyben a csereszabatos humán erõforrás
bárhol alkalmazható nyelvi és regionális különbségek akadályai
nélkül. Könnyû tettenérni az ipar által alkalmazott bérmunkás
analógiáját, melynek mintájára, az ipar (esetünkben az oktatás-
technológia) igényeinek megfelelõ munkaerõ vethetõ be a
térség teljes területén. Ugyan sietve megnyugtat a szöveg: „A
nyelvi különbözõségeket tiszteletben tartja a program (?), s
az összejövetelek (helyileg is) hallgató és hallgató-csoport
központúak lesznek…”, de mi szükség van minderre? A külföldi
gyakorlat és hospitálás ma is mûködik mindenféle Master-prog-
ram nélkül, a pedagógusoknak azonban elsõdlegesen a helyi
nyelvi és kulturális közösségbe kell belenõniük, az élethosszig
tartó csereszabatos mobilitás csak gyökértelenséget és felszínes-
séget eredményez, végsõ soron pusztító hatású. Az EFT tehát
pedagógiai Közös Piac, vagyis egy, a maga területén talán
jogosult gazdasági-ipari gondolat exportálása egy ettõl teljes-
séggel idegen területre. Most ne beszéljünk arról, hogy a munka-
erõ miért nem áru, de a szellemi tevékenységet végzõ ember
– példánkban a pedagógus – még kevésbé az.

Elitképzés és tömegképzés

Az angolszász oktatási rendszer az elitképzés és a tömegképzés
kettõsségére van építve. Az elitképzés zárt intézményeket
jelent a bentlakásos iskoláktól (Eton) kezdve az elit egyetemekig
(Oxford, Princeton, stb.). Az elitképzés intézményei adják a
vezetõ réteg, a gazdasági és politikai elit utánpótlását. Egyes
iskolákba csak születés, másokba csak pénz révén lehet bejutni.
Az elitképzésben megmaradt minden valódi tanulás alapja, a
személyesség, a mester-tanítvány viszony. Ismert formája a
tutori rendszer (ennek egy formája a Waldorf-pedagógiában is
megjelenik). A tanítványokat, az elitet megóvja mindazon hatá-
soktól, melyet a tömegképzés alanyai számára megenged, sõt
célszerûnek tart.
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A tömegképzés nivellált oktatást feltételez. A vezetettek
intézményei nem lehetnek túl jók. Egyik  nyilvánosan is deklarált
célja a munkanélküli tömegek részbeni felszívása: hadd tanulja-
nak addig is, amíg nincs munkájuk, de legalábbis töltsék az
egyetemeket. E cél teljesítéséhez teljesen felesleges az egyete-
mi oktatás magas színvonala és  megfelelõ finanszírozása.

A tömegképzésben nincs gyakorlati lehetõsége a mester-
tanítvány viszony kialakulásához szükséges szabad tanár- és
diákválasztásnak. A konzultáló, vagy szemináriumot vezetõ
tanároknak kötelezõ befogadni a hallgatók tömegeit, gyakran
60-80 diákot. A magyar egyetemi oktatók késõn kapcsoltak.
Az egyetemek, fõiskolák tömegesítését enyhe vagy direkt
nyomásgyakorlással, világbanki pénzek beígérésével hajtották
végre a minisztériumok. Mindenki bekapta a mézesmadzagot,
noha sokan megfogalmazták, hogy a felsõoktatás színvonala
aggasztó mértékben zuhan. A kreditrendszert is sokan kritizálták,
de egyetlen intézmény sem helyezkedett szembe a bevezeté-
sével. Az egyet nem értõk panaszkodnak vagy otthagyják a
virsligyárrá váló iskolákat.

Egyre több oktató emeli fel a szavát a szisztéma ellen, de az
okokat és a folyamat eltervezettségét mindmáig nem ismerik
fel. Pedig a folyamat lassan befejezéséhez közeledik.

Európa szellemi szabadságharcának napjainkban zajló
drámája Németország újabb szellemi kapitulációja. Schröder
kancellár bejelentette, hogy a jövõben Németországban is létre
kívánnak hozni elit felsõoktatási intézményeket. Az amerikai
mintára létrehozandó rendszer szükségességét a versenyké-
pesség fokozásával indokolta. Ez az átalakítás a szellemi-kultu-
rális szféra területén még megmaradt európai jelleg felszámo-
lását jelenti. (lásd az alábbi idézetet).

Feltûnõ, hogy Magyarország uniós csatlakozása
küszöbén a hazai írott és elektronikus média nem
ad hírt arról az eseménysorozatról, amely sztrájk és
tiltakozási hullám formájában jelenleg is folyik Né-
metország felsõoktatási intézményeiben. Mi törté-
nik valójában? Felületes szemlélettel bárki mond-
hatná: nem akarnak tanulni a diákok. A sztrájkban
aktívan közremûködõ diákkal történt beszélgetés
meggyõzött róla, hogy nem errõl van szó.

Elõször is a hallgatók szerint az egyetem belsõ
demokráciáját, úgy ahogy volt, eltüntették. Koráb-
ban az Egyetemi Tanácsban professzorok és diákok
is képviselhették érdekeiket. A jelenlegi helyzet
szerint kilenc képviselõ ül a tanácsban, akik közül
csak kettõt küld az egyetem, a többieknek nem
sok közük van az iskolához, egyikük például a
Hamburger Sparkasse tagja

Második kérdés a tandíj bevezetése. A tandíjat
minden diák, aki tizenkét szemeszter után tovább
tanul, köteles lesz fizetni. Németországban, csakúgy,
mint Magyarországon az elsõ diploma tandíjmentes.
Ám nálunk is úgy van, ha valaki tíz szemeszter alatt
nem jut el a diplomáig, fizetni kényszerül. Ezért e
követelés nem tûnik jogosnak. Beszélgetõtársam
azonban felhívta figyelmemet néhány nem elha-
nyagolható momentumra: sokan elkezdenek egy
szakot, nem tetszik nekik, váltanak. E szemeszterek
is beleszámítanak a tanulmányi idõbe. Ugyanígy,

ha valaki külföldre utazik ösztöndíjjal, vagy gyerme-
ket szül, szintén szemesztert veszít. Ha valaki tanul-
mányai mellett dolgozik, nem tud egyszerre olyan
sokat teljesíteni, ezért több idõre van szüksége a
diplomához. Ez a törvény azokat bünteti, akiknek
eleve nincs elég pénzük.

A harmadik pont az egyetem struktúrájának
megváltoztatása. Ami már biztos, hogy Hamburg-
ban, ahol én jelenleg tanulok, több szakot teljesen
eltörölnek: a szociál- és gazdaságtörténetet, a nyelv-
kutatást és a skandinavisztikát. További szakokat
vagy az eltörlés fenyegeti, mint például a mezo-
amerikanisztikát, vagy a Bachelor Master rendszere
alapján a teljes beolvasztás. A Bachelor Master ideá-
ját tekintve elfogadható. Sok diák érdekelt az euró-
paszerte elismert végzettség megszerzésében.
Azonban van itt több bökkenõje is. A Bachelor Mas-
ter szerint a kisebb tudományokból nagyobb szek-
ciókat kell létrehozni. A politikából vagy szocioló-
giából gazdaság- és szociáltudományok lesznek. A
diákok már nem tanulhatnak csak politikát vagy
szociológiát. Három évig ugyanabban az összevont
képzésben részesülnek és utána specializálódhat-
nak. De az nem ugyanaz! Ezzel megsértik a kis tudo-
mányok, ill. szakok autoritását. Olyan szakokat akar-
nak összehozni, amelyek nem illenek össze. A másik
gond a rendszerrel, hogy a diákok kevesebb mint
50 %-át engedik továbbtanulni. A Bachelor szerint
három-négy év után a diákok elhagyhatják a fõisko-
lát egy szakvégzettséggel, diplomát majd csak az
elit kap. Ez az egész ötlet Bolognából származik, de
Angliában nem ismerik el. A Bachelor szisztéma,
valamint az önálló intézetek bezárása a folyamatos
spórolási akciók eredménye. Nincs pénz az oktatás-
ra. A jövõnk azonban nem eladó. A képzés nem
mérhetõ pénzben!” (részletek Kertesy Tünde: Jóléti
rendszer és megszorító intézkedések a németor-
szági egyetemeken c. írásából, megjelent a PPKE
egyetemi lapjában)

Az egyetemeken folyik a racionalizálás:
• az oktatás tandíjassá tételével elõkészítik a gazdaság befo-

lyását: a pénztelen hallgatók kihullanak, vagy rászorulnak az
ipar célzott ösztöndíjaira, az állami finanszírozás csökken, az
ösztöndíjból szociális segély lesz a „rászorultsági elv” alapján;

• az utóbbi években bevétel-orientálttá korrumpált egye-
temek maradék autonómiája megszûnik: a vezetésbe gazdasági
emberek kerülnek, az eleddig független egyetemi, illetõleg
kari tanácsok igazgatótanáccsá – menedzsmentté – alakulnak,
ahol az oktatási-tudományos szempontok kisebbségbe, a gaz-
dasági célok alá rendelõdnek.

Az egészre rálátással nem rendelkezõ oktatók igyekeznek
alkalmazkodni és saját tárgyuk, szakuk jó pozícióját kivívni vagy
megõrizni. Melyik kerül a Bachelor-szisztémához – a tömegnek
– és melyik a Masterhez? Ez az oszd meg és uralkodj elve, mely
mindaddig mûködik, amíg hajlandók vagyunk belemenni a
játékba.

A Bachelor-Master rendszer, mint többfokozatú oktatás
önmagában nem lenne rossz, ha a fokozatok önkéntes választása
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megvalósulna. Errõl azonban szó sincs. Központi tervezés szabja
meg a hallgatói létszámot, a továbbengedhetõk számát, az
oktatás tartalmát.

Az elit- és tömegképzésre épülõ oktatási rendszer – ahogy
Rudolf Steiner utal rá, – az úgy nevezett páholy-népek, azaz
elsõsorban az angolszász népek hagyományos társadalmi formá-
jának egyik, mára jogosulatlanná vált megnyilvánulása. Szellemi,
gazdasági és politikai arisztokráciát nevel, és a demokrácia
látszatát megõrizve a háttérbõl irányít. Ugyanúgy a keleti, úgy
nevezett egyház-népek centrumból, tekintélyelv alapján irányí-
tó formái idejüket múlták. Lényegüket tekintve mindkettõ ide-
gen Közép-Európa szellemétõl, az európai Közép minõségétõl,
az egyik a Nyugat, a másik a Kelet terméke. A jelenkor Euró-
pájában a páholy-népek princípiuma jutott uralomra. Érdemes
idézni Helmuth von Moltke (Rudolf Steiner által közvetített)
gondolatát „Európa szellemileg szét van zúzva; a Nyugati
Ember ül az európaiak helyén.”

Waldorf-pedagógia és az európai Közép

A Waldorf-pedagógia a Közép eszméjébõl született. A felvázolt
integrálási folyamat a Waldorf-képzést és ezzel közvetve a
pedagógiát is a felsõoktatásban általánossá váló tömegképzés
formái közé utalja. A Waldorf-pedagógia pedig nem tartozik
sem az elit- sem a tömegképzés formái közé, e polaritást eluta-
sítja, a „vagyok, mint minden ember, fenség…” gondolatát
teszi konkréttá. Udo Hermannstorfer szavaival: „Nem szellemi
arisztokráciára van szükség, hanem arra, hogy mindenki
szellemi arisztokratává váljék.” A társadalomnak vezetõkre és
vezetett tömegre való felosztása az antropozófia egészével
ellentétes. Az a felismerés vezette Rudolf Steinert az antropo-
zófia kialakításához, hogy a XIX-XX. század fordulóján az em-
beriség elérkezett a felnõttség korszakába. Az iskola alapításától
kezdve a társadalmi egyenlõségnek, a szociális mobilitásnak
igyekszik formát szabni azzal, hogy nem köt ki más – társadalmi
réteghez, vagyoni helyzethez kötõdõ – feltételt a felvételhez,
mint a gyermek alkalmasságát és a szülõknek a pedagógia szán-
dékaival való egyetértését; az iskola fenntartásának módsze-
rében pedig igyekszik – talán egyedülálló módon – a szolidari-
tást érvényre juttatni, ha mégoly küzdelmesen és kudarcokkal
tarkítva is.

Mit jelent a Szabad Waldorf Iskola?

Magyarországon ugyan nem ez a kifejezés honosodott meg –
talán nem véletlenül –, vagyis a szabad jelzõ értelme, jelentõsé-
ge hazánkban kevésbé tudatosodott. Mire is vonatkozik a Wal-
dorf-intézmények szabadságigénye? Csak úgy általában értjük
rajta a szabadságot, melyre joggal tüzelhetnek csípõbõl a kriti-
kusok: ez az az iskola, ahol mindent szabad; az úgy nevezett
„liberális” iskola? Nem, a szabadság igénye többsíkú és konkrét.

Egyik aspektusa pedagógiai: valamennyi Waldorf-szülõ tudja,
ha nem rendelkezik is mélyebb pedagógiai ismeretekkel: ez az
iskola szabadságra nevel. A szabadság elsõsorban filozófiai érte-
lemben igaz; a pedagógus oldaláról nézve azt jelenti: a szellemi
törvényeket felismerve, azokat szabadon elfogadva nevel, tanít.
A diák oldaláról nézve a szabadság a képességek szabad kibon-
takoztatásának lehetõségét jelenti, a saját magában megismert
törvények elfogadását, amely folyamatba nem szól bele semmi-
lyen, az emberi felépítettség törvényeire épülõ pedagógia
szempontjain kívül esõ tényezõ, politika, pénz, vagy bármi más.

Másik aspektusa szociális és világszemléleti jellegû: a peda-
gógia mögött egy ember- és világkép áll, megismert és átélt
valóság, mely nem ideologikus vagy vallási jellegû. Az ember-
képben a test-lélek-szellem hármassága áll. A hármasság szerve-
zõ ereje az Én, a szabad individuum belsõ magja. Nincs két
egyforma ember, s az individualitásnak szabadon kell kifejlõdnie,
hogy képességtõkéje csorbítatlanul és kreatívan bele tudjon
áramolni a szociális egészbe. Hogy a pedagógia képes lehessen
ezt a folyamatot segíteni, végigkísérni, ehhez a társadalmi kö-
zegnek befolyásmentes, szabad teret kell biztosítania.

A Waldorf-pedagógia alapja a társadalmi szervezet hármas-
ságának felismerése. A hármasság egyik eleme a szellemi élet,
mely csak szabadságban képes létezni.  Területén nem demo-
krácia, hanem hierarchia uralkodik. Nem tûr külsõ befolyást,
érkezzen az bár a gazdaság, vagy az állam oldaláról.

A hármasság másik eleme a gazdaság. A gazdaság eredendõ
feladata szükségletek kielégítése. Tulajdonságai az opportunitás,
de a mindent bekebelezni vágyás is. Az emberek a gazdaság
területén szociális igazságosságra törekednek. A gazdaság – ha
túllépve szerepén az emberi és természeti javak pusztítójává
akar válni – a jog eszközeivel korlátozható és korlátozandó.

A hármasság harmadik eleme a jogi élet. Ez az elõbbi kettõt
köti össze, egyensúlyozza. Ez a demokrácia, a kiegyenlítõdés
terepe. Az emberek a jog területén az egyenlõséget igénylik.

A három terület természetes elkülönültségben, de kiegyen-
súlyozott összmûködésben létezik, ekkor egészséges. Ha a
hármasság egyik eleme túlsúlyra tör, az a másik kettõ elsorvadá-
sához vezet.

A Waldorf-pedagógia funkcionálisan a szellemi élet terüle-
téhez tartozik, jóllehet ugyanúgy részese a jogi és gazdasági
területnek is. A pedagógia csak szabadságban képes betölteni
feladatát, nem tûri a beavatkozást. A pedagógia szabadságát
két oldalról fenyegeti veszély: a gazdaság és az állam oldaláról.

A gazdaság – ha túlnövekszik eredendõ feladatán és hatalmi
pozícióra tör – igyekszik befolyása alá vonni az államot és a
szellemi életet egyaránt. A gazdaság által uralt államgépezetrõl,
az érdekcsoportok által bábként mozgatott politikusokról min-
denkinek van tapasztalata, ha erõsen emócionális színezetû is.
Kevésbé látjuk át az okokat: a gazdaság uralmát a demokratikus,
jogi intézmények felett. A kommersz kultúra terjedése, a profit-
érdeknek alárendelt, az emberi méltóságot áruvá alakító gazda-
ság mibenléte szintén nem-tudatos szinten átélt, mindennapos
tapasztalatunk. Ebben sem ismerjük fel a gazdaság illetéktelen
betolakodását a szellemi-kulturális területre.

Az állam túlnövekedésérõl a szocializmus évtizedei alatt
kielégítõ tapasztalataink lehettek: az államilag irányított és sza-
bályozott kultúráról, központi bizottságokról, a cenzúráról. De
megismertük azt is, milyen az, ha az állam akar gazdálkodni: ez
volt a központosított, tervutasításos gazdaság.

Hol veszélyezteti a gazdasági és az állami befolyás a peda-
gógia autonómiáját?

A rendszerváltás után sikerült az állam oktatási monopóliu-
mát megtörni, létrejöhettek az alternatív iskolák. Az állam azon-
ban nem mondott le befolyásolási törekvéseirõl. Ennek példái
a Nemzeti Alaptanterv, mely tartalmi elõírás az iskolák számára;
a pedagógusi képesítések, az akkreditációk kényszerei; az állami
finanszírozás megmaradása, a „fosztogatásból osztogatás” elve,
az iskola adókedvezménybõl vagy ajándékpénzbõl való szabad
támogatási lehetõségének korlátozása.
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A némileg önkorlátozóvá lett állam mellett lassan felerõsö-
dött, s mára dominánssá vált a profitérdekelt gazdaság hatalmi
szerepe kicsiben és nagyban. A gazdaság saját érdekeinek meg-
felelõen igyekszik befolyást gyakorolni az oktatásra is. A nagy
cégek az egyetemek támogatóivá válnak, cserébe beleszólnak
az oktatás tartalmába. Megkövetelik a „leszállított áru”, az output,
azaz a végzõs diák megfelelõ minõségét. Az egyetem így aprán-
ként elveszti a középkor óta megõrzött autonómiáját és termelõ-
üzem lesz, a pályakezdésbõl állásbörze, húspiac. A gazdasági
lobbik által befolyásolt politikusok pedig meghozzák az ehhez
szükséges törvényeket:

„Az ipari termelõ cégeknek be kell kapcsolódniuk az okta-
tás finanszírozásába. A hallgatók többségét õk kell, hogy támo-
gassák. Az a kisebbség, aki ebbõl nem részesül, hátrányos
helyzete következtében az állam segítségére szorul.” (Magyar
Bálint, 1998)

Az iskolák közt pedig megjelennek az úgynevezett elit-
iskolák. Ezek az úgynevezett elit gyermekeit hivatottak be-
gyûjteni. Az elit a gazdasági-hatalmi elitet jelenti, a „gazdag
embereket”. A Waldorf-iskolák alapvetésével szemben itt a
társadalmi szolidaritás sérül, az elkülönülés nõ.

„…tudomásul kellene végre venni, hogy a felsõoktatást
a társadalom elitje használja.” (Horn Gábor, 1997)

Az elithez tartozó, a gazdag szülõ gyakorta szeretne befo-
lyást gyakorolni a pedagógia tartalmi kérdéseire. A Waldorf-
pedagógia elkülöníti a szülõi részvételt és a pedagógia tartalmát.
A szülõ véleményt alkot és kommunikál, de tartalmi kérdésekbe
nem szól bele.

A gazdaság és az állam felõl érkezõ befolyási kísérletek
bénítóan hatottak a Waldorf- és más, nem állami pedagógiák
autonómiájára. Sok eredményes csatát is megvívtunk e téren,
nem vitás, de közben lassacskán hozzászoktunk az alkalmaz-
kodáshoz, megpróbáltuk belegyömöszölni az életidegen jog-
szabályokba az életet, egyrészt, hogy jogszerûen mûködhes-
sünk, másrészt, hogy fenntarthassuk az intézményeket. Le-
mondtunk arról, hogy kiküzdjük az élethez jobban idomuló
jogszabályokat és adórendszert, ahol az a pedagógus oktathat,
akire rábíznám szívesen a gyerekemet; s nem az, akinek papírja
van róla; ahol a legális jövedelmembõl szabadon tarthatom fenn
az iskolát az ajándékpénznek legalább a római jog óta definiált
formája szerint. Kisstílû, közmegegyezéses csalásokat követ-
tünk el a kényszerek kivédése érdekében, s lemondtunk a
megszüntetésükért való tiszta küzdelemrõl.

Az EU története

Az Európai Unió keletkezéstörténetérõl lapunk korábbi szá-
maiban számos írás található, ezekre utalva mégis érdemes
röviden áttekinteni a történet fõbb mozzanatait, hogy lássuk,
hol is tartunk. A XIX. század végén Európa a szociális kérdés
megoldatlanságával szembesült. Közép-Európa mulasztott. A
keletkezett vákuumba az angolszász népek világuralmi tervei
szívódtak be. A közép-európai birodalmi rendszerek békés újjá-
alakítása elmaradt, az elsõ világháború gyõztes hatalmai a biro-
dalmakat szétzúzták. Két elgondolás ütközött: a wilsoni elvek
alapján született békeszerzõdés a népek önrendelkezését igye-
kezett megvalósítani. A Steiner által 1917-ben megfogalmazott
Memorandum a hármas tagozódású társadalom- és emberkép
alapján javasolta Közép-Európa újjáalakítását. A középpontban
a szabad individuum, az egyén felszabadítása állt. Steiner szerint

az egyén felszabadítása az elsõdleges, a népek szabadsága ebbõl
következhet. A wilsoni elvek gyõzelmével a népek együttélé-
sének meglévõ és javasolt formái helyére egymással acsargó,
apró nemzetállamok kerültek, etnikai alapon meghúzott hatá-
rokkal. Közép-Európa még létezett, ha súlyosan megrongált
állapotban is.

A második világháború a szociális kérdést nem oldotta meg,
viszont az európai Közép helyére a Kelet-Nyugat polaritást
helyezte. A Közép fizikailag is megszûnt. A duális, fekete-fehér
princípium jutott uralomra, mely az erõegyensúly elvén politi-
zálva uralta Európát. A második világháborútól az ezredfordulóig
Churchill terve valósult meg, az egyesült Európa fokozatos
kiépítése, mert mint megfogalmazta: egy hatékony világkor-
mányhoz az egyesült Európán keresztül vezet az út. A ’89-es
fordulat után a Közép helyreállítását az európai népek elmu-
lasztották. Az európai polaritás megszûnt ugyan, de az Euroatlanti
integráció égisze alatt létrejött huntingtoni Euroamerika a globális
színtérre tágult erõegyensúly-politika egyik elemévé vált.

A megvalósult EU, mely kezdetben gazdasági integráció-
ként jött létre, esélyt adott a gazdaságon belüli egészséges
együttmûködésre, asszociációkra. Ehelyett tõkekoncentráció,
a befektetõi spekulatív tõke uralma jött létre. Az EU létrejöttében
aktív gazdasági hatalom ezt követõen kiterjesztette befolyását
az államapparátusokra, majd utolsó lépcsõként a kultúrára. E
folyamat zajlik most, melynek hulláma elérte a Waldorf-moz-
galmat is.

Top down vagy Bottom up?

A civil szervezetek fogalomtárából származik e két szópár. Az
egyik a felülrõl lefelé vezérelt, míg a másik az alulról kezdemé-
nyezett folyamatokat jelenti. Elvben mindkettõ részvételrõl
beszél, de nagy a különbség. A felülrõl irányított folyamatokat a
létezõ szocializmus korszakából jól ismerjük, itt az állam irányí-
tott, kezdeményezett, s a kiskorúnak minõsített állampolgárok
törekvéseit legjobb esetben támogatta, többnyire tûrte, gyakran
tiltotta. Mivel az állampolgárok részvételére szükség volt, ezért
be kellett vonni õket, tudatosítani a célkitûzéseket, melyeket
a Központi Bizottság alkotott; elkötelezni az ügy iránt stb., a
szófordulatok ismerõsek. Részvételrõl az államszocializmus
idején csak formálisan lehetett szó. A helyzet némi átmeneti
javulás után nem sokat változott: ma, a parlamentáris demokrá-
ciák korszakában a részvétel leginkább a négyévenkénti
választásokra korlátozódik.

Az alulról jövõ kezdeményezés alapja az egyéni iniciatíva.
A szociális formáknak alkalmasaknak kell lenniük arra, hogy az
egyéni kezdeményezés utat találjon a megvalósulás felé. Bevo-
násra ez esetben nincs szükség.

A kezdeményezés individuális. Az állam nem individuum.
A felülrõl indított kezdeményezés legfeljebb egy politikustól,
vagy legitimen választott személyek csoportjától eredhet, s alap-
ja egy vagy több egyéni iniciatíva, melyet a kezdeményezõk
hordoznak és érte teljes felelõsséget vállalnak.

A gondoskodó állam uralma alóli kitörés kezdetleges formái
a népszavazás, a népi kezdeményezés intézményei, melyek
még gyermekcipõben járnak, s az állam könnyedén manipulál-
hatja mûködésüket. A részvételi demokrácia korunk központi
kérdése. Az EU szótárában gyakori, s inkább frázisként hat a
szubszidiaritás gondolata. A részvétel mai gyakorlata nem sokban
különbözik a pártállami idõktõl: az EU pályázataiban kötelezõen
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elõírják a civil szervezetek „bevonását”, de erre csak a folyamat
végén kerül sor, kezdeményezõ szerepük nincs. Röhejes az az
igyekezet, amikor a leadási határidõ elõtt lázas telefonálásba
kezdenek a pályázó szervek, hogy kerítsenek egy civil szerve-
zetet, amely az ûrlapba beírható.

Az a kérdés: individuális, szabad iniciatíváról van-e szó, vagy
ennek mezébe burkolózó, arctalan és illegitim érdekcsoportok
törekvésérõl? Ki kezdeményez és kinek a nevében?

Kitõl származik a Master Program ötlete, kik kezdemé-
nyezték és képviselik, kiknek a megbízásából és nevében?

Mint olvastuk, a Program ötletét a Bolognai Nyilatkozat sugallta.
Hogy a folyamatot értsük, ki kell nyomoznunk, mi is ez a nyilat-
kozat, mi az elõzménye:

1988. Bolognai Egyetemi Magna Charta: az Európai Felsõ-
oktatási Térség (EFT) alapelveinek elfogadása.

1998. Sorbonne Nyilatkozat: az EFT létrehozása melletti
állásfoglalás. Aláírói: oktatási miniszterek.

1999. Bolognai folyamat: „…a folyamat célja a felsõoktatás
észszerû harmonizációja,…”, aminek „…eredményeképpen
az egyes országok felsõoktatási rendszerei…az Európai
Felsõoktatási Térség részeivé válhatnak.” Fõbb céljai: mobilitás,
kreditrendszer, két fokozatú képzés, összehasonlítható okleve-
lek, minõségbiztosítás, „tudásalapú társadalom”. Aláírói: 29
oktatási miniszter.

2001. Prágai Nyilatkozat: a bolognai folyamat újjáélesztése.
A két cikluson alapuló képzési rendszer bevezetése, a „munka-
erõpiaci igényekhez” való hozzáidomulás érdekében. Aláírói:
32 oktatási miniszter.

2001. Az Európai Bizottság oktatási szakemberei (kik?) tár-
gyaltak az ECSWE (Európai Tanács a Steiner-Waldorf-Pedagó-
giáért) szervezet képviselõivel. Itt született egy szándéknyilat-
kozat, mely méltatja a Waldorf-pedagógusokat, mint akik az
„élethosszig tartó tanulás folyamatában érintettek”, amit a
Prágai Nyilatkozat hangsúlyoz. A szándéknyilatkozat tényleges
tartalmáról az írás nem tudósít, sejthetõ, hogy egy az EU és a
Waldorf-pedagógia közötti kapcsolatfelvétel történt, ismeretlen
kötelezettségvállalásokkal.

EU Comenius projekt: „..olyan csoportoknak nyújt támo-
gatást, akik a felsõoktatási kezdeményezésekben felvállalják
a kutatást és tervezést.” A Plymouthi Egyetem vezetése alatt
alakult csoport öt országból érkezett, köztük Magyarországról:
Waldorf Pedagógiai Intézet, Solymár, Sam Betts. Céljuk a Masters
Program „kutatása, tervezése és útra bocsátása a Waldorf-
pedagógia területén.” A támogatást elnyerték, mint kiderült
2002. szeptemberében, s immár a hároméves program második
évébe léptünk. Résztvevõi közt van Christopher Clouder, az
ECSWE elnöke, valamint Christof Wiechert, a dornachi pedagó-
giai szekcióból.

Az írás átveszi a korábbi nyilatkozatok EU-zsargonját: sugall,
javasol, elkötelezettség, elfogadott kihívás, felkérés stb. A folya-
matból kiolvasható, hogy a kezdeményezés nem alulról jött,
hanem felülrõl és kívülrõl, eredete pontosan nem ismert. Minden
nyilatkozat következetesen hivatkozik a korábbira, amelyet már
valakik elfogadtak. Így lesz belõle folyamat. Az aláírók mindig
oktatási miniszterek, akik a megfogalmazott irányelveket saját
országaikban végrehajtják, felülrõl lefelé. Jellemzõ kifejezés a
Prágai Nyilatkozatból a „nyomatékkal bátorítás”. A szövegek
egységes stílusa, csalogató, minden lehetséges ellenérvre kitérõ,

körmönfont fogalmazása profi PR-munkát mutat. Nem véletlen
a nyilatkozatok helyszínének kiválasztása, a híres európai egye-
temek (Bologna, Sorbonne) neveinek mantraszerû ismétel-
getése. A folyamatot eltervezték és végrehajtatják, nem vitás.
Valamennyi nyilatkozat sûrûn ismételgeti az elkötelezettség
kinyilvánítását. Ez is ismerõs, mai formájában egyszerûen önfel-
adásnak fordítható.

A tervezési és végrehajtási folyamatban 2001-ben a maga-
sabb akarat elérte az érintettek szintjét, a Waldorf-mozgalmat.
Megdícsérték õket, a horgot bekapták, a folyamat elindult. Nem
mi kezdeményeztük, bevontak a folyamat közepébe. Lassan
szembesülünk ezzel is, újfent mibe keveredtünk. Mulasztásaink
beértek, az ördög benyújtja a számlát.

Mi lenne az EU-Master nélkül?

Tulajdonképpen semmi. Maradnánk küzdelmeinkkel, mulasztá-
sainkkal. Minden mûködne úgy és annyira, amennyire erõnkbõl
futja. A mobilitás annyira, amennyire szükségünk van, megma-
radna, nemzetközi kapcsolataink is élnének, amint most is élnek,
embertõl emberig, EU-bürokraták és pénzek nélkül. Nem kel-
lene a gazdaság mindenható uralma alá hajtani a szellemi élet
szabadságát, az egyetemek autonómiáját. A megismerésbõl
nem lenne „projekt”, gyermekeink nem a munkaerõpiac igé-
nyei szerint tanulnának, hanem saját, belsõ késztetésük szerint.

A különbség látszólag nem nagy, de talán van benne valami.
Mit tehetünk? Egyszerûen mondjunk nemet.

Protézis-ember a Berlini Mûegyetem 2004. májusi jubileumi kiállításán,
amelyen a kiállítási installáció mellett az egyetem alulfinanszínanszíro-
zása miatt tüntetõ diákok transzparensei voltak láthatók


