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!iz értékfo~atékos

iskola
A magyar tévé valamelyik köz szolgálati csatornája tavaly a japán
iskolarendszerrőlsugárzott riportokkal színezett tudósítást, és en
nek során megkérdezték az egyik legnevesebb tokiói gimnázium
igazgatóját, hogy folyik-e iskolájukban nevelés is. Az igazgató vála
sza szerint, ha gimnáziumuk tevékenysége kizárólag csak oktatásra
irányulna, akkor onnét egyre műveltebb, de egyre silányabb fiatalok
kerülnének ki, s ezt pedig iskolájuk az egészséges társadalom iránti
elkötelezettsége miatt sem engedheti meg magának. A magyar fel
sőoktatásnak a mélyebb összefüggések iránt is fogékony oktatói
között csaknem általános tapasztalat, hogy a silányodás a felsőok

tatásba bekerülő hallgatók között növekvő alapirányzatú, és a ma
gasabbrendű értékek iránti fogékonyság csaknem teljes hiányát je
lenti - ebben az értelemben tehát neve/et/enek, nem értelmi, hanem
értékfogyatékosok.

Köntörfalazás nélkül ki kell jelenteni, hogy egy olyan iskola
koncepció, hívják akár Nemzeti Alaptantervnek is, amelyből a ne
ve/és, s ezen belül is az emberi magatartást szabályozó erkölcsi ne
ve/és hiányzik, az értékfogyatékos iskolát állítja ideálnak.

Daniel Lapin amerikai rabbi, a Hagyomány irányában nev ű szer
vezet elnöke mondotta egy szellemes el őad ás ában, hogy sokféle
képpen meg lehet szervezni egy civilizált társadalmat, de csak
egyféleképpen lesz tényleg jó. Ugyancsak ő mondotta a hierarchia
védelmében, amit csak a felszínes aufklérizmus lapos szintjén le
het lemosolyogni, l hogy "ha Isten igent mondott a hierarchiára, a
modem liberalizmus kötelességének érzi, hogy nemet mondjon
rá. A hierarchia elleni harc egyik legelső áldozata az oktatás. Az
oktatás ugyanis azt jelentette, hogy valaki, akit többet tud nálam,
elmondja azt, amit tud. Megtanít, hogyan viszonyuljunk a világ
hoz, beavat a kultúrámba, elindít a népem és a civilizáció felé ...
Mit végzett a hierarchia elleni harc? Azt, hogy elsőként az ameri
kai gyakorlatban, a diákok osztályozzák a tanárokat! Mi több, a
diákok szabják meg a tanároknak, hogy mit tanítsanak!,,2

A gyors, sokkszerű társadalmi átalakítások mindig az úgyne
vezett értékszédü/ette/ járnak, a társadalom elveszti igazodási és ka
paszkodási pontjait, nem tudja, mi az érték és mérték: szédül.
Ilyenkor szinte sz ükségszerűen kerül előtérbe, mintegy menek ül é
si utat és biztonságosnak minősített fogódzót ajánlva, az ért éksem-
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legesség tetszetős, ámde hamis gondolata. Miközben finom eszme
futtatások értekeznek és ezoterikus viták folynak hazánkban az
alsó- és középfokú oktatás kívánatos értéksemlegességéről, addig a
"mintaországnak" beállított USA-ban már egyetemi szinten is kez
dik felismerni, hogy "az oktatás értéksemlegességének fenntartá
sára irányuló törekvések megbuknak. A hallgatók úgy érkeznek
az egyetemre, hogy szeretnék megtudni, mi az értékes, mi a meg
becsülendő, mi az, ami legitim és mérvadó, Mint Robert Coles, a
Harvard pszichiátere rámutatott: az, amiről a tantestület hallgat,
és amit az oktatásból kihagy, erőteljes jelzés a hallgatók számára.
Ha valamit nem vitatnak meg, az nem értéksemleges oktatás.
Olyan nem létezik. Valaminek az elmulasztása, még ha nem szán
dékosan történik is, erőteljes jelzés, mely szerint az adott kérdé
sek lényegtelenek.T'

Kamarás István is hivatkozik írásában' neves filozófusokra,
pszichológusokra és pedagógusokra (Piaget, Kohlberg, Goldberg),
akik határozottan állitják, hogy az erkölcs tanítható, "azaz pedagó
giai tevékenységgel is befolyásolható az erkölcsi személyiség kiala
kulása". Ha tehát az erkölcsi tanítás, nevelés szándékosan kimarad
egy nemzetinek nevezett alaptantervből.vagy mellékvágányra szo
rul, akkor szükségképpen a féloldalas, értékfogyatékos személyiség
és az ilyeneket kibocsátó iskola emeltetik ideállá.

Az értelmet és érzelmet egyaránt iskolázó (Babits) teljes emberré
formálás főhivatású feladatát elsősorban az egyházi iskoláknak
kell vállalniuk, mégpedig az "igen, de ..." jellegű elbizonytalanító
és végeredményben szétziláló megfontolások nélkül, azaz karak
teres értékracionális (Max Weber) alapon. Az egyházi iskolák fel
adata többek között, de hangsúlyosan a természetes nemesség kine
velése, amelyről Wilhelm Röpke, a szociális piacgazdaság szel
lemi atyja a következőképpen szól:

"Egyre inkább meggyf5zf5désemmé válik annak rendkívüli fontossága,
hogy a társadalomban kell lennie egy nem nagy, de mégis mértékadó
csoportnak, amely bizonyos megváltoztathatatlan normákért és értékekért
felelf5sséget érez. Ezt a fele[(jsségérzetet azzal is megpecsételi, hogy az
említett értékekhez életpéldtijával is a legkeményebben ragaszkodik. Ter
mészetes nemességnek, nobilitas naturalisnak nevezhetném ezeket az em
bereket, akiket a társadalom sohasem nélkülözhetett. Ma pedig, amikor
annyí minden szétmállik és inog, még nagyobb szükségünk van erre a
természetes nemességre, erre az elitre, amely nemesi eiméi csak a legma
gasabb szintű teljesítményMI származtatja. Az ilyen életet természetes
méltóság övezi. Az emberek készségesen elismerik tekintélyét. A termé
szetes nemességnek ebbe a szűk rétegébe minden társadalmi csoportból
juthatnak be emberek, de csak kevesen. Példaadó és lassan érf5 élet, le
mondásokkal teli, a közösségért végzett munka, vitathatatlan jellemesség,
alsóbb ösztöneinek állandó fékezése, érett ítéU5képesség, makulátlan ma
gánélet, a jogért és igazságért való bátor és rendíthetetlen kiállás, általá
ban: magas szintű példaadás - ezek azok a tulajdonságok, amelyek a
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nép bizalmából az osztályok, érdekek, nemtelen szenvedélyek, gonoszko
dások és ostobaságok fölé emelik a természetes nemeseket, akik így a
nemzet lelkiismeretévé válnak.

Az erkölcsi nemesek e rétegéhez tartozni a legnemesebb cél, amely
mellett az élet bármi más sikere érdektelenné kell, hogy halványuljon.

Valamely szabad társadalom, különösen akkor, amikor - mint a mi
énk - tömegtársadalommá készül aljasodni, képtelen ilyen cenzori osz
tály nélkül létezni. A szabad világfennmaradása attól függ, képes lesz-e
korunk a közgondolkodás arisztokráciáját kellő számban létrehozni. 115

Nem a bármilyen címkézésű értékfogyatékos alaptanterv szol
gai követése, hanem csak a nemzet lelkiismeretévé válás oktatási
nevelési programjának megvalósítása lehet az egyházi iskolák
alapfeladata.
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Rendhagyó felmérés adatai:
Hogyan vélekednek az emberek az egyház különböző

tevékenységeiről? Milyen elvárások és ellenállások fogadják
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