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Humanizmus és demokrácia
az iskolában

A humanizmus a középkor végén
kialakult filozófiai irányzat, amely
nem a külvilágot, s főleg nem a túlvilá-
got tartja a legfontosabbnak, hanem az
embert, a homo-t, s azt vallja, hogy az
emberből, az ember szükségleteiből és
érdekeiből kiindulva kell szemlélni a
világot és a cselekedeteket. Ez a kö-
zépkor istenközpontú szemléletével
szemben fellépő filozófiai irányzat ma
is él és hat. s a demokráciának mint a
társadalmi együttélés szabályainak leg-
főbb alapelvévé vált, s négy-ötszáz év
után kezd behatolni az iskolába is. A
humanizmus emberszeretetet jelent,
önmagunk szeretetét is, mások szere-
tetét is. Abban a körben megfért ezek-
kel az istenszeretet is. Sajnos, ahogy az
eszmék többnyire el szoktak torzulni,
úgy torzult el mára a humanizmus tar-
talma is. Jól jellemzi ezt az elferdült
humanizmust Prohászka Lajos: „... a
modern emberszeretet nem személyre
irányuló tevékeny szeretet, hanem el-
sősorban elv, tehát racionális jellegű,
indító oka pedig nem mások önzetlen
megsegítésének vágya, hanem a nyu-
galomnak önző szeretete, a polgári jó-
lét megóvásának és biztosításának óha-
ja." Erkölcsileg bandzsalító embertí-
pusnak nevezi Prohászka azt az ember-
típust, „amely könnyekig megindult tá-
voli és idegen bajokon, a mindennapi
szoros érintkezésben pedig talán barát-
ságtalan, rideg és elutasító, amely csu-
pa szánalomból egy hernyót sem képes
eltaposni, de ugyanakkor töprengés
nélkül, kíméletlenül átgázol embertár-
sain." Ezt tapasztalhattuk nemrég a
„szocialista humanizmus" megnyilvá-
nulásaiban, s ezt láthatjuk ma is, a
polgári humanizmus jelszavával elkö-
vetett tettekben.

A humanisztikus iskola humaniz-
musának tartalma nem ilyen. A huma-
nista vagy humanisztikus iskola de-
mokratikus iskolát is jelent, bár a két
fogalom: humanizmus és demokrácia
nem fedi egymást, de egymást feltéte-
lezi. Míg a demokrácia - mint politikai
fogalom - az emberiség számára ma

legjobbnak tartott és elfogadott együtt-
élési szabályokat tartalmazza, a huma-
nizmus - mint filozófiai irányzat - az
emberről alkotott nézeteket és gondo-
latokat meghatározó elveket rögzíti. A
pedagógia számára ez azt jelenti, hogy
a tanár a tanulót, a tanuló a tanárt, a
tanár a másik tanárt, a tanuló a másik
tanulót önmagával egyenrangú ember-
nek tekinti, elismeri önállóságát, mél-
tóságát, a természeti és társadalmi vi-
szonyok által megengedett szabad-
ságfokát, s a saját vágyait, érdekeit a
többi ember érdekeinek figyelembevé-
telével elégíti ki. A humanisztikus is-
kolában tehát érvényesülnie kell a de-
mokráciának mint a társadalmi együtt-
élést szabályozó elvek valóra váltásá-
nak és a humanizmusnak mint a de-
mokráciának filozófiai tartalmat adó
gondolatrendszernek.

Miért van szükség humanisztikus
iskolára? Sokan úgy tartják, az iskola
válságban van, ezt az iskolát meg kell
újítani. Az iskolában folyó munka tar-
talmát és formáját tekintve az utóbbi
időben beszéltünk a polgárság iskolá-
járól, szocialista iskoláról, újabban pe-
dig ezek között is megkülönböztettünk
nevelő iskolát és oktató iskolát. Legú-
jabban humanista vagy humanisztikus
jelzővel illetjük azt az iskolát, amely-
ben a gyerek áll a pedagógiai gondol-
kodás középpontjában, amelyben
őszintén emberiek a kapcsolatok. Ez a
gyermekközpontú gondolkodás Rous-
seau-tól származik, s a reformpedagó-
gusok munkásságában teljesedett ki, de
valójában általánossá sohasem lett.

Amikor a humanisztikus iskoláról
gondolkodunk, akkor a következő kér-
dés tolul elénk: milyen új nevelési célt,
nevelési és oktatási tartalmat jelent ez
az új jelző?

Ha a politikai, társadalmi és gazda-
sági változásokra gondolunk, akkor
természetesnek vesszük, hogy ez a tár-
sadalom is, mint minden társadalom, a
saját képére, a saját céljainak megfele-
lően szeretné átalakítani az iskolát.

A totális államok egyetlen, mindent

megváltó nevelési célt maguk elé tűző
iskolái olyan embereket neveltek, aki-
ket egy totális állam könnyen be tudott
vonni politikai céljainak szolgálatába.
Nem az iskolák robbantották ki a két
világháborút és a sok helyi háborút, de
jó „anyagot" szolgáltattak a politiku-
soknak céljaik eléréséhez.

Milyen úton induljon el a megújulni
akaró magyar iskola? Az agyonszabá-
lyozott, az egyenlőséget hangsúlyozó,
alattvalókat nevelő iskolát nem szeret-
nénk visszahozni. A polgári társada-
lom másfajta embereket kíván az isko-
lától. De tudjuk-e, hogy milyet? Ismer-
jük-e ezt a ránkköszöntött polgári tár-
sadalmat?

Az elmúlt negyven év propagandája
nagyon torz képet festett a polgári tár-
sadalomról. Sajnos, hasonlóan látja ezt
a társadalmat egy ott élő pszichológus
is: „A modern ember elidegenedett ön-
magától, embertársaitól és a termé-
szettől. Átváltozott árucikké, életerőit
úgy éli meg, mint befektetést, amely-
nek az adott piaci feltételek közt elérő
legmagasabb hasznot kell hoznia. Az
emberi kapcsolatok lényegében emberi
automaták kapcsolatai, biztonságát va-
lamennyi arra alapozza, hogy nem kó-
borol el a nyájtól, és nem különbözik
sem gondolataiban, sem érzéseiben
vagy tetteiben, mindenki végképp ma-
gára marad, átitatva a bizonytalanság,
a szorongás és a bűntudat mély érzésé-
vel, ami mindig bekövetkezik, ha az
emberi elkülönültséget nem sikerül le-
küzdeni." (Fromm)

Ez a kép nem sok jóval biztat. Iga-
zat kell adnunk Valtaire-nek, hogy
nem létezik igazán jó társadalom. Mi
legyen akkor az iskola feladata? Csak
az oktatás, a képzés? A szakismerete-
ket már jelenleg is sok esetben az
iskolán kívül szerzik meg a gyerekek,-
még inkább a felnőttek. Vagy szüntes-
sük meg az iskolát, ahogy Iván Illich és
több követője akarja?

Annak ellenére, hogy a szaktudás
egyre jobban felértékelődik (a munka-
nélküliek többsége szakképzetlen), a
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szakmát adót iskolákat akár ma is meg-
szüntethetjük, hisz szerepüket máris
kezdik átvenni a tanfolyamok, a távok-
tatás és a lakásba vihető képmagnó.
„School is dead" - írta Reimer.

Hasonló sors vár a csak az oktatást
preferáló, általánosan képző iskolákra
is, mint az általános iskola felső tago-
zata és a gimnázium. Az ismeretek
elsajátításához ma már nem kell iskola.
Mi legyen akkor az iskolával? Négy-
hat év alatt adja meg az alapokat (írás,
olvasás, számolás), s több iskolára nin-
csen szükség? Azt kell megvizsgál-
nunk, igényli-e a társadalom az iskolát,
szükség van-e iskolára az emberiség
fejlődése, fennmaradása, netán boldo-
gabbá tétele szempontjából.

Ha ezekre a kérdésekre a válasz
igen, akkor a következő kérdés az,
képes-e az iskola megújulni, képes-e
nevelő-oktató munkáját az egész em-
beriség szolgálatába állítani. Úgy gon-
dolom, hogy az iskola jövőbeni élete,
haszna, a társadalomban betöltött sze-
repe azon múlik, hogy vallja-e Hamvas
Bélával együtt, s tanítványaival és a
társadalommal el tudja-e fogadtatni,
hogy „Csak egyetlen hiteles közösség
van, az emberiség. Nép, nemzet, osz-
tály, kaszt, vallás, világnézet csak ezen
belül, nem mint elválasztó, hanem
mint gazdagság, mint sokszerűség van
jelen, de csak abban az esetben, ha az
egyetemes emberiség gondolata alá
rendelték." Tudatosítani kell az embe-
riséggel, hogy vagy megmarad a Föld
vagy elpusztul (One world or non) attól
függően, hogy az emberiség képes
lesz-e eddigi életmódján változtatni.

Ebben a változtatásban az iskola
sokat tehet, tehetne, s ez legitimálná a
létét. Sokat tehetne egy világszervezet
(UNESCO) is azzal, hogy felhívja, fel-
rázza a pedagógusokat, s elfogadtat
velük olyan alapértékeket, mint mun-
ka, szabadság, szeretet, tolerancia és
felelősség. Ezeket az értékeket magáé-
nak vallhatná a Föld minden népe. Ez a
négy alapérték megteremthetné az em-
beri együttélés alapjait, egységbe fog-
lalhatná az emberi kultúrát, s levezet-
hetők belőlük mindazok az értékek,
amelyek az egyes népek, népcsoportok
egyediségét megadják. Ha ezeknek az
értékeknek az alapján fogalmazzuk
meg a nevelés célját, az bármilyen
formát is ölt nyelvileg, tartalmában
olyan lesz, amely nom árt senkinek,
nem irányulna senki ellen, csak az

egyes ember és az egész emberiség
boldogulását szolgálja.

Az iskolának tehát nevelési funkci-
ójának felerősítése céljából, az emberi-
ség érdekében kell fennmaradnia. A
nevelésnek - ha azt jól végzik - sokkal
nagyobb az ereje, hatása, mint azt ma
sokan vallják. Ha valaki a fenti huma-
nista értékek szellemében teszi azt,
emelt fővel járhat, mert az ember, az
emberiség ügyét szolgálja. Aki ilyen
nevelőmunkát vállal, annak hinnie kell
ezekben az értékekben és hinnie kell a
nevelésben. „Aki hisz a pedagógiában,
az csak optimista lehet" - mondja Né-
meth László, majd így folytatja: „A
pedagógusi hit, mely inkább természet,
mint nézet dolga, kettőt tételez fel:
hogy az emberek (az eddiginél különb-
bé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél
többre) taníthatók."

Azt hiszem, hogy a neveléstudo-
mány elbizonytalanodását az jelzi a
legjobban, hogy nem hisz igazán a
nevelhetőségben, nem hisz eléggé a
nevelés hatalmában. Erejét iskolaszer-
vezeti, tantervelméleti és szociológiai
problémákra fordítja, s kevés figyelmet
kap az embernevelés tudományos
megalapozása. Nem hiszem, hogy az
egyes ember életútjának alakulásában
a szocializmusban is, a kapitalizmus-
ban is kizárólag legfőbb meghatározó-
nak tartott érdek játszana a főszerepet.
Hiszek abban, hogy egy ember életmi-
nőségének, sorsának alakulásában fon-
tos szerepe van a személyiség autonó-
miájának, értékrendjének és szokásai-
nak. A nevelésnek azt kell elérnie,
hogy az ember érdeke ne az anyagi
javak megszerzése és a társadalmi
ranglétrán mindenáron való emelke-
dés, hanem az értékes „emberi" élet
megélése legyen. Ha az iskola jól végzi
nevelőmunkáját, akkor egyre több
olyan ember lesz, akinek értékrendjébe
nem tartozik bele a háború, mások és
saját életének tönkretétele, mások
megkárosítása, valamilyen okból törté-
nő kirekesztése stb. Ha ilyen lesz az
iskola, akkor nem kell megszüntetni,
akkor inkább fejleszteni kell, de nem
elsősorban azért, amiért pl. a „kis tigri-
sek" fejlesztették, azért tudniillik, hogy
a gazdasági jólétet az iskolában kapott
szaktudással megteremtsék, hanem
azért, hogy az emberek boldogabbak
legyenek.

A kérdés ezek után - természetesen
- az, hogy mi teszi az embert boldog-

gá. Az, amit értéknek tart. S hogy mit
tart értéknek, az a neveléstől függ. Ma
az emberek többségét az ipari javak
minél nagyobb tömegű és minél drá-
gább fajtáinak a felhasználása, élvezé-
se teszi boldoggá. Mivel az így szerzett
boldogság nagyon rövid életű, állandó-
an hajszolja magát újabb és újabb ja-
vak megszerzésére. Miért vált ilyenné
az ember? Ilyennek született? Ilyen a
természete? Ez az örök „drive", ami
mindig és mindig újabb szerzésre hajt-
ja? Génjeibe ez a kód van beépítve?
Ezt nem lehet megváltoztatni? Úgy
gondolom, hogy ez az állapot nem
Isten büntetése, nem megváltoztatha-
tatlan.

Sok ember tudná igazolni, hogy
nem a fogyasztásban, nem a szerzés-
ben találta meg az igazi boldogságot.
Lennie kell valami másnak is, ami
boldoggá teszi az embert. Vélemé-
nyem szerint az az értelmes munka. Az
embert a munka nem csak teremtette,
de az ember munkára, alkotásra terem-
tődött. Számára az élet igazi értelme a
munka, az alkotás. S ez a legfőbb
örömforrás is. Ezt a természetes ősi
állapotot kell visszaállítani, hogy az
ember ismét boldog lehessen.

A gondolatmenetbe itt kapcsolódik
be a nevelés. Az iskola legfőbb felada-
ta az értelmes, a becsületesen végzett
munkára nevelés kell, hogy legyen.
Erre kellene nevelnie a családnak is.
Ha a családban a gyermek akkor is
megkap minden földi jót, ha nem dol-
gozik meg érte, ha akkor is kap jutal-
mat, ha csak a kötelességét teljesíti,
akkor leszokik az örömet jelentő mun-
káról.

Ha az iskola olyan ismeretek bema-
golására kényszeríti, amelyeknek nem
látja be az értelmét, ha igazi, életkorá-
nak megfelelő termelő, alkotó munká-
ra nem vagy csak nagyon ritkán ad
neki lehetőséget, akkor a gyerek nem
ismeri meg, nem éli át az alkotómunka
örömét, s felnőtt korban tehernek,
kényszernek érzi a munkát. „A szokás
második természetünk" - mondja Pas-
cal. S ezt a rossz második természetet:
a munkától való menekülést sokszor a
család, de leginkább az iskola alakítja
ki helytelen nevelési elveivel és gya-
korlatával.

Az iskolát akkor humanizáljuk iga-



zán, ha a gyereket a természetének
megfelelő tevékenységre szoktatjuk,
ha megismertetjük az alkotás boldog-
ságával, ha megismertetjük a társakkal
való együttdolgozás örömével. A má-
sokkal való közös munkában tanulja
meg a toleranciát, a mások tiszteletét
és szeretetét. Az iskola akkor lesz hu-
manista, ha úgy szervezzük a tanítási-
tanulási folyamatot, hogy a gyerekek-
nek örömük legyen benne, hogy lássa
munkájának, illetve munkájuknak az
eredményét, hogy átélje az alkotás kín-
ját és örömét. Csak a munka során átélt
szenvedés és boldogság teszi teljessé
az emberi életet. Az így végzett mun-
kától és az így létrehozott alkotástól
nem fog elidegenedni az ember. Az
ilyen munka kitölti az ember életét, s
nem hajszolja a munka nélkül szerzett
javak fogyasztását. Az ilyen munka
örömében részesülő ember el tudja vé-
gezni a nem alkotó jellegű, a rutinsze-
rű, de az alkotó munka feltételeként
szükséges munkát is. A biológia tudó-
sai ma már úgy látják, hogy minél
fejlettebb egy élőlény, annál fontosabb
a genetikai programnál a tanulás, vagy-
is „a fejlődés a materiális oldalról fo-
kozatosan áttevődik a szellemi síkra,
azt is jelenti, hogy az evolúció egyre
inkább nevelés kérdése is." (Victor
András)

Vida Gábor a nevelést „szellemi
anyaméh"-nek tatja. Teilhard de Char-
din ennél is bátrabb, a következő kije-
lentést teszi: „A nevelő már közvetlen
munkatársa a teremtésnek." Azt hi-
szem, ennél nagyobb bátorítást egyet-
len tudomány sem adhat a neveléstu-
dománynak és a nevelőknek.

Olyan iskolát kell tehát teremte-
nünk, amely az emberért, a homo-ért
van. Az ilyen iskolát joggal nevezhet-
jük humanistának vagy humanisztikus-
nak.

Hogyan érvényesülnek a fenti elvek
az iskolában? Mitől lesz egy iskola
humanisztikus? Elsősorban attól, mi-
lyen értékeket preferál, mit tart fontos-
nak mind a nevelésben, mind az okta-
tásban mint az iskola legfőbb tevé-
kenységi formáiban (filozófiai tarta-
lom). Másodsorban attól, milyenek az
iskolában az emberi kapcsolatok, ho-
gyan születnek mind az egyénre, mind
a közösségre vonatkozó legfontosabb
döntések (a demokrácia szabályai). A
humanisztikus iskolában ez a két na-

gyon fontos meghatározó sok egyéb
dolgot von maga után. Nézzük ezeket
sorjában!

1 . A legfontosabbak - mint már
említettem -, hogy milyenek az emberi
kapcsolatok, azaz milyen a tanár—diák,
a tanár-tanár, a diák-diák, a tanárok, a
diákok és az egyéb dolgozók közötti
kapcsolat. (A humanisztikus iskolában
a nem tanár dolgozók is: a gondnok, a
konyhalány, a hivatalsegéd stb. neve-
lőtársa a tanárnak.) Ennek a kapcsolat-
nak a milyensége nem a folyosón vagy
az utcán való találkozás alkalmával
mutatkozik meg leginkább, hanem a
tanítási-tanulási folyamatban. Ennek a
kapcsolatnak egymás tiszteletén, meg-
becsülésén kell alapulnia.

2 . Fontos meghatározó a tanárok-
nak a tanulókhoz fűződő érzelmi viszo-
nya. A humanista eszmékhez csak a
minden ember iránt érzett őszinte tisz-
telet és a mindenkit megértő és elfoga-
dó őszinte szeretet kapcsolható. Neve-
lő-oktató munkát a gyermek tisztelete
és szeretete nélkül nem lehet és nem
szabad végezni. „A szeretet lényegét a
legtöbb ember abban látja, hogy őt
szeretik és nem abban, hogy ő szeret,
hogy képes a szeretetre." - mondja
Fromm. Sajnos, ez a sok emberre érvé-
nyes megállapítás érvényes sok peda-
gógusra is: betegesen elvárják, hogy
őket szeressék a tanulók, de ők a tanu-
lókat nem tudják őszintén szeretni,
mert csak önmagukat szeretik.

Sok pedagógusra illenek Allport
szavai: „... mindent megtesz azért,
hogy szeressék, kivéve egyet, hogy
magát szeretetre méltóvá tegye." „Sze-
retném magam megmutatni, hogy látva
lássanak" - mondja Ady. Ez a maga-
megmutatás vágya megvan mindenki-
ben, s kell hogy meglegyen a pedagó-
gusban is. Nem csak tudását kell meg-
mutatnia, de személyiségét is. Szemé-
lyiségeket csak személyiség nevelhet.
A tanárnak önmagát őszintén és termé-
szetesen kell megmutatnia. „Az énkép
felmutatásában tisztességesnek kell
lenni!" - mondta egyik előadásában
Montágh Imre.

A pedagógusnak azonban tudnia
kell azt a mértéket, meddig mehet el
önmaga megmutatásában. A teljes ki-
tárulkozás, a csupaszra vetkőzés már
az identitás feladása lenne, s a tanári
tekintély elvesztésével járna. A tanár-
nak abban is példát kell mutatnia, hogy

mit jelent a nyitottság, s mit az én belső
magjának megőrzése.

Az önmagát megmutatás vágya
azonban ugyanúgy, sőt sokkal jobban
él a tanulóban, mint a tanárban. Ez a
megállapítás még a sokszor befelé for-
duló kamaszra is érvényes. Ezért a
tanárnak tudatosan szerveznie kell azo-
kat a felelésen kívüli alkalmakat, ami-
kor a tanulók akár egyenként, akár
csoportokban megmutathassák magu-
kat, s türelmének is kell lennie ahhoz,
hogy az egyénenkénti kitárulkozásokat
nagy tapintattal meghallgassa.

Sajnos, akad pedagógus, aki az
őszinte kitárulkozás helyett csak a ma-
gamutogatásra képes. Ez sokszor át-
csap a nárcizmusba. A nárcizmus ve-
szélye minden olyan foglalkozásban
megvan - színész, politikus, pedagó-
gus -, amely foglalkozás végzése köz-
ben az egyén csoportokkal, tömegek-
kel kerül kapcsolatba, s azokra valami-
lyen módon hatni akar. Az ilyen jelle-
gű munkához szükséges az a hit, hogy
engem a hallgatók elismernek, értékel-
nek, sőt: szeretnek. Ezen a ponton
azonban csak az a pedagógus, színész,
politikus tud megállni, akinek szilárd
reális önismerete van, s nem enged
sem a minden emberben meglévő nár-
cizmus kifejlődésének, sem a csopor-
tokban, tömegekben mindig kialakuló
konformista hízelgésnek.

A humanista iskolában a szere-
tetnek minden gyerekre ki kell terjed-
nie, azaz minden gyereknek éreznie
kell, hogy őt szeretik. Ennek a szere-
tetnek azonban nem szavakban kell
kifejeződnie, hanem a verbális kom-
munikációt kísérő metakommunikáci-
óban és főleg tettekben.

3 . A humanisztikus iskola fontos
jellemzője az ott élők és dolgozók egy-
mással szembeni toleranciája. Ha egy
közösségben nincsen tolerancia, akkor
a közösség tagjainak egy része - az
iskolában a tanulók, ill. a tanárok egy
része - elkülönült, elkülönített lesz.
„Elkülönültnek lenni annyi, mint el-
vágva lenni minden lehetőségtől, hogy
emberi képességeimet kifejthessem.
Aki tehát elkülönült, az tehetetlen, nem
képes a világot - a dolgokat és embere-
ket - megragadni és alakítani, a világ
rám törhet, és nem tudok ellenhatást
kifejteni. Ezért mélységes szorongás
forrása az elkülönültség. Azonkívül
szégyenkezést és bűntudatot kelt."
(Fromm) „Az embernek tehát az a
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legmélyebb szükséglete, hogy legyőz-
ze elkülönültségét, hogy kiszabaduljon
magánya börtönéből." (Fromm)

Sajnos, a mai iskolában, illetve az
osztályokban végzett szociometriái
vizsgálatok azt mutatják, hogy sok a
valamilyen okból elkülönült tanuló, s
az iskola ezt az elkülönültséget sokszor
észre sem veszi, antidemokratikus
módszereivel, antihumánus tanár-di-
ák, diák-diák kapcsolataival még in-
kább megerősíti, s ha fel is tárja, nem
tud vele mit kezdeni, nincsen hozzá
megfelelő módszere.

A jövő iskolája pedig nem tud meg-
lenni tolerancia nélkül. A XX. századi
- ki tudja hányadik - népvándorlás
következtében minden iskolában egyre
több lesz a más fajú, más vallású, más
nyelvű tanuló is, tanár is. A toleranciá-
val együttjáró fogalom az alkalmazko-
dás. Az embernek ahhoz, hogy bizton-
ságot, védettséget erezzen, szüksége
van legalább egy közösségre, amelybe
tartozónak érezheti magát. A közössé-
gi lét feltételezi az alkalmazkodást. Az
embernek egy másik természetes vá-
gya ezzel ellentétes: a kiválás. Ki akar
válni két okból is: egyrészt, hogy sza-
bad legyen, másrészt, hogy más le-
gyen. „Titkai vannak. Külön világa
van, amibe nem akar mást, nem akar
felnőttet beengedni - védi a maga sza-
badságát." (Vekerdy Tamás)

Ki akar válni azért is, hogy egyéni-
ségét, sajátosságait, másságát hangsú-
lyozza. „De mivel szükség van rá,
hogy némi egyéni jelleget is erezzenek,
ezt a szükségletet apró-cseprő különb-
ségek hangsúlyozásával elégítik ki: a
monogram a kézitáskán vagy a szvette-
ren, a bankpénztáros névtáblája, a de-
mokratapártiság a republikánus ellené-
ben, az Antilop Egylet támogatása a
Kegyelet Klub helyett: ilyesmiben fe-.
jeződnek ki az egyéni különbségek."
(Fromm)

A serdülő és az ifjú az alkalmazko-
dás és a kiválás kettősségében vívódik.
A serdülőkori gyermek a banda jelvé-
nyeinek viselésével mindkét igényé-
nek eleget tesz: kiválik az átlagból,
ugyanakkor tartozik egy szűk, az ő
értékrendjének megfelelő csoporthoz.

A középiskolás tanuló egyszer
büszkén viseli az iskola egyenruháját
és jelvényeit, máskor utálkozva veszi
fel, s a számára elfogadhatatlan kon-
formizmusnak érzi. Aki nem tud alkal-
mazkodni, kiválási törekvéseinek gátat

szabni, az rosszul érzi magát minden
munkahelyen, minden közösségben.
(A zseni problémájáról most ne essék
szó.)

A humanisztikus iskola akkor jár el
helyesen, ha megértéssel kezeli a tanu-
ló önállósulási törekvéseit, illetve ha
olyan vágányra tereli, amelyen haladva
megmutathatja sajátosságait, ugyanak-
kor eredményeit, sikereit a közösség is
a magáénak érzi (tanulmányi verse-
nyek, sportversenyek, stb.). A toleran-
cia, az alkalmazkodás és a kiválás fo-
galma mellett mindig felmerül az
egyenlőség fogalma is. A magyar isko-
la életében volt olyan időszak, amikor
a legfőbb érték az egyenlőség és a
rosszul értelmezett alkalmazkodás
volt. A tanárok egy része még ma sem
képes (mert nem ezt tanulták, és sem
gyerekként, sem tanárként nem ezt él-
ték meg) a valamilyen szempontú ki-
válóság elismerésére és nevelésére.
Bármilyen irányú és jellegű deviancia
zavart okoz a legtöbb iskola életében.
A humanisztikus iskolában el kell fo-
gadtatni az adottságbeli, tehetségbeli
vagy akár a szorgalomból származó
különbözőségeket, s azt a társadalom,
illetve mindenki számára hasznot hozó
értéknek kell elismertetni.

4 . A humanisztikus iskola nagyon
fontos jellemzője kell, hogy legyen a
felelősség. Minden ember felelőssége
önmagáért és másokért. A felelősség a
szeretetből táplálkozhat csak. A fele-
lősség a szeretetből fakadó, a másik
emberrel törődő érzés és az ebből kö-
vetkező önzetlen cselekvés. „Aki sze-
ret, az felelős." (Fromm)

A tanári felelősséggel együtt jár a
tanári követelés. A humanisztikus is-
kolában ez a három: szeretet, felelős-
ség és követelés szorosan összetarto-
zik. Ha nincsen a gyermekért érzett
felelősség és ebből következően nin-
csen személyre szabott és fejlesztő kö-
vetelés, akkor a szeretet parttalan libe-
ralizmussá, illetve majomszeretetté vá-
lik. A szeretet nélküli, a felelősség
álarcába öltöztetett kemény követelés
(lásd „kemény iskolák") gerincroppan-
tó, lélektorzító lehet. A követelés és
szeretet dilemmáját csak a gyermekért
érzett felelősség tudja feloldani, és a
tanulóval mindkettő fontosságát elfo-
gadtatni (követelés) és megéreztetni
(szeretet).

Ha a tanár hitelesen tudja megmu-
tatni a tanítványaiért érzett felelős-

séget, azt a tanulók megérzik és elfo-
gadják, s tudják, hogy a tanár minden
tette értük történik.

5 . A tolerancia, a szeretet csak a
szabadság holdudvarában kap értel-
met. Szeretni, másokat elfogadni
olyannak, amilyen, csak önként, kény-
szer nélkül lehet. Ez a szabadság azon-
ban csak az önként vállalt fegyelem, az
önként vállalt kötelesség szabadsága
lehet. Egy iskola, egy közösség sza-
badsága mindig mindenki szabadsága
is, egymás szabadságának a tisztelet-
ben tartása is, a saját szabadság korlá-
tainak ismerete is.

Tolerancia, szeretet és a helyesen
értelmezett szabadság nélkül elképzel-
hetetlen a békés együttélés, az alkotó
munka, illetve az eredményes tanítás-
tanulás. Csak a szabadságban fejlődhet
ki az az autonóm személyiség, aki
önmaga ura, önmaga ismerője és saját
magának felelős irányítója.

Már bevezetőben említettem, hogy
egy közösségre nagyon jellemző az,
hogy hogyan születnek abban a közös-
ségben a döntések, azaz kinek milyen
hatáskörrel van joga dönteni.

A régi iskolában a legfőbb döntési
jog az állami vezető, az igazgató kezé-
ben volt. A tanulóval kapcsolatos leg-
több ügyben a tanár döntött, a tanuló-
nak döntési joga alig vagy csak látszat-
ra volt meg. A humanisztikus iskolá-
ban a döntés jogát meg kell osztani
részben a társadalom (iskolaszék),
részben a tantestület, s részben a tanu-
lók között. Csak a döntés lehetősége és
a döntés felelőssége fejleszti igazán a
jellemet, s ennek a döntési felelős-
ségnek az átélése tudja elfogadtatni a
tanulóval az érte vagy róla szóló tanári
és közösségi döntéseket. Csak e kettő
dialektikája fejlesztheti társadal-
miságát, csak az ilyen folyamatok át-
élése alakítja ki benne az egyéni és
közösségi érdekek ütközésmentes vagy
nagyobb ütközés nélküli együtt-
élésének lehetőségét. Az iskola akkor
szolgálja az ilyen demokratikus, tole-
ráns, humanista személyiség kifejlődé-
sét, ha a kötelezőség és választhatóság
gazdag választékát kínálja fel a tanu-
lóknak egyrészt adottságaik kifejlesz-
tésére, másrészt a választás, a döntés
autonómiájának kifejlesztésére.

A szabadság azonban nem csak a
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külső világ, a környezet adta lehetőség,
hanem az egyén fejlődésének döntésre
képes foka is. Önálló döntésre akkor
lesz képes az egyén, ha kifejlődött
benne a cselekvés végrehajtásának ké-
pessége is. Szabadnak lenni annyi,
mint valamire képesnek lenni.

A tanulónak azonban adassék meg
az a lehetőség is, hogy ne kelljen vá-
lasztania, azaz a nem választás szabad-
sága. „A választás és a cselekvés eluta-
sítása is lehet a szabadság megnyilat-
kozása." (Ancsel Éva)

0 . A humanisztikus iskola emberi
kapcsolatait az egymás iránti tisztelet
és szeretet mellett át kell hatnia a hit-
nek és a bizalomnak. Nem az Istenbe
vetett, úgynevezett ..irracionális hit"-
nek (Fromm), hanem a i'rommi érte-
lembe vett „racionális hil"-nek. „A ra-
cionális hit az ember gondolati vagy
érzelmi tapasztalatában gyökerező
meggyőződés. Elsősorban nem a hit
valamiben, hanem meggyőződéseink,
bizonyosságának és szilárdságának a
minősége. A hit inkább az egész sze-
mélyiséget átható jellemvonás, mint-
sem egyvalaminek a hivése." (Fromm)

A fentiekből következik, hogy a
pedagógusnak hinnie kell önmagában,
hinnie nevelési elveiben és gyakorlatá-
ban, hinnie kell a nevelhetőségben,
hinnie és bíznia kell tanítványaiban, a
tanítandó anyag igazságában és fontos-
ságában. A tanárnak úgy kell nevelnie
tanítványait, hogy higgyenek és bízza-
nak benne, higgyenek saját adottsága-
ikban és lehetőségeikben, higgyenek a
szép és fontos emberi értékekben mint
a szabadság, szeretet, béke, egészség,
stb.

/ . A totális államok iskoláiban, az
egyetlen nevelési cél érdekében dolgo-
zó közösségekben az emberi kapcsola-
tok többnyire merevek, formálisak, sok
esetben „felülről" előírtak. Egy huma-
nisztikus iskolában az emberi kapcso-
latokat a természetességnek kell jelle-
meznie. Ebben az iskolában a kapcso-
latoknak olyanoknak kell lenniök,
amelyeket az emberi méltóság, a jő
munkán alapuló tekintély és tisztelet
szabályoz. Ebben az iskolában termé-
szetesnek kell lennie, hogy itt minden a
gyerekért van. hogy a pedagógus min-
dent megtesz a gyerek fejlődéséért. Itt
természetes az, hogy a tanuló tanul.

természetes az. hogy a tanuló bármit
kérdezhet a tanártól, hogy a tanár meg-
szólítható.

O. A humanisztikus iskolában ter-
mészetes a gyermekhez igazodó köve-
telés tartalma, terjedelme és formája,
azaz itt éreznie kell a tanulónak a
makarenkói „követelek tőled, mert
tisztellek"-elv őszinte megvalósulását.

9 . A humanisztikus iskola megha-
tározója az is, hogy mit oktat, azaz a
tananyag, illetve a tananyagot tartal-
mazó tanterv. Ha az iskola valóban
készíthet (és tud is készíteni) önállóan
helyi nevelési-oktatási tervet, akkor el-
sősorban rajta áll, hogy az iskolát a
tanítandó ismeretek szempontjából is
humanisztikussá tegye. Ez a „huma-
nisztikus" jelző azonban a tananyag-
nak nem csak a tartalmára, hanem a
terjedelmére is vonatkozik, azaz
mennyisége egyénre szabott és megta-
nulható.

1 U . A humanisztikus iskola egyik
jellemzője az. hogy - akár központi
(NAT). akár a saját maga által kivá-
lasztott tananyagot - milyen módon
tanítja meg. Az 1. pontban említett
emberi kapcsolat milyensége elsősor-
ban a munkában, a tanítási-tanulási
folyamatban mutatkozik meg: a tanár
munkatársnak tekinti-e a tanulót, tá-
maszkodik-e véleményére, ötleteire, s
ezáltal részesévé teszi-e az új ismere-
tek felismerésének, fejleszti-e szemé-
lyiségét, vagy csak befogadásra kény-
szeríti, s ezáltal kreativitását elfojtva,
véleményét meg sem hallgatva csak
végrehajtásra, bcmagolásra kárhoztat-
ja.

Ez az elmarasztalt eljárás azt is
jelenti, hogy a tanulót nem tisztelem,
nem tartom képesnek az ismeretek
önálló megtanulására. Az ebből a fel-
fogásból fakadó módszer a legtöbb ta-
nulóval el is hiteti, hogy a világ megis-
merésére (tudományos munkára, ma-
gasabb szintű ismeretek elsajátítására)
nem is alkalmas (önbeteljesítő jóslat!).

így pl. ha nem szoktatja rá a tanulót
a többkönyvűségre, a nézetek ütközte-
tésére, arra, hogy nem csak egy igazság
van. hogy neki is lehet igaza (netán a
tankönyvvel szemben is), akkor a tanu-
ló nem tud és nem is képes alternatív
megoldásokban gondolkodni.

Ha a tanár részéről csak kinyilat-
koztatás hangzik el, ha nem is kíváncsi

a tanulók véleményére, az az iskola
nem nevezhető humanisztikus iskolá-
nak.

Ha a tanulók nem vitathatják meg
sem egymás között, sem a tanárral a
felmerülő problémákat, akkor az a
módszer nem fejleszti a tanulónak sem
a gondolkodását, sem a kommunikáci-
ós képességét, sem az erkölcsét, s így
ez a módszer tanulóellenes, azaz anti-
humánus.

A humanisztikus iskolához tehát
hozzátartozik a demokratikus vezetési
stílus is, amely a fentebb leírt módon
vezeti a tanulót az emberré válás útján.

1 1 . A humanisztikus iskola fontos
jellemzője a tanulók alkotó munkára
nevelése. A mai reprodukáló alkotá-
sok, dolgozatok, tesztek helyett minél
több alkalommal valóságos alkotások-
kal kelljen bizonyítani az új ismeretek
elsajátítását. Csak így látja a tanuló,
hogy az új ismeretek megtanulásának
van értelme. így számára az iskola az
életet, az élet az iskolát jelenti.

. A humanisztikus iskola leg-
főbb feladatának tartja a személyiség
minél teljesebb kibontakoztatását.
Ezért mindent megtesz az adottságok
feltárása és azok képességgé fejleszté-
se érdekében. Ezt úgy teheti a legered-
ményesebben, ha a kötelező stúdiumo-
kat a legszükségesebbre csökkenti, s
gazdag választékot kínál az életkornak
megfelelő tevékenységekből. Lehetővé
teszi a tevékenységformák cseréjét, s
gyors fejlődésre serkenti a tehetségest
(előrehozott vizsga, osztályugratás).

A tehetséges tanulót nem emeli ki a
kevésbé tehetségesek közül, nem ké-
pez homogén osztályokat vagy csopor-
tokat semmilyen szempontból sem.

1 3 . A humanisztikus iskola szá-
mára fontos érték az egészség, ezért
fontos helyet szán a megelőzésnek, az
egészség megőrzésének, az erre való
nevelésnek. A tantárgyak között helyet
kell kapnia egy „egészségtan" nevű
tantárgynak és nagyobb óraszámot kell
kapnia a testi nevelésnek.

1 4 . A humanisztikus iskola egy-
szerre legyen egyedi, sajátos és általá-
nos. A helyi nevelési tervet úgy kell
összeállítani, hogy eleget tegyen ennek
a kettős követelménynek.

Az iskola arcát az egyediség adja
meg: a benne élő egyedek, akik ugyan
különböznek egymástól, de mert egy



országrész, egy falu, egy városrész
szülöttei vagy tagjai, összességükben
mégis sajátosak, mert adottságaikban,
céljaikban, lehetőségeikben eltérnek
más városok, falvak iskoláitól. Ugyan-
akkor minden iskolának általánosnak
is kell lennie, mert a térből és időből: a
történelemből nem léphet ki, itt kell
élnie és dolgoznia a XX. század végén
az egyre inkább kisebbre zsugorodó
Földön. Ez nem csak arra kényszeríti
az iskolát, hogy műveltséganyagában,
értékrendjében a lényeges dolgokban
hasonlítson a Földön lévő többi iskolá-
hoz, hanem arra is, hogy az iskola
fontos nevelési értékei közül a toleran-
ciát és a felelősséget terjessze ki a Föld
minden iskolájára, minden népére. A
tanulókkal meg kell értetni, hogy csak
egy Földünk van. Az emberiség csak
akkor marad meg, ha a jövő nemzedék
képes lesz globális problémákban gon-
dolkodni, ha képes lesz egyéni, cso-
port- és nemzeti érdekeit az egész em-
beriség érdekeinek alárendelni, ha a
tudományt képes lesz az emberiség
boldogságának a szolgálatába állítani,
ha meg tud birkózni a szaporodás és az
élelmezés problémáival, ha meg tudja
őrizni létfeltételét: a természetet, hajói
tud gazdálkodni a természet erőforrá-
saival, ha képes lesz olyan világközös-
séget létrehozni, amely minden nép
javát szolgálja.

1 5 . A humanisztikus iskolának
meg kell mutatnia a nem humanista
világot, a nem humanista értékrendet,
értékeket, a nem humanista tulajdonsá-
gokat, a nem humanista tetteket is. Ha
ezt nem teszi, a tanuló az iskolából
kikerülve védtelen lesz. Ebben az isko-
lában is lesznek nem humanista gon-
dolkodású és viselkedésű gyerekek, s
bizonyára a humanista és nem huma-
nista gondolkodású gyerekek között
konfliktusok is. Az iskolának ezeket a
konfliktusokat nem eltussolni kell, ha-
nem fel kell használni a nevelésre.
Ezeknek a konfliktusoknak a végig-
szenvedése, megoldása adhat hasznos,
az életre felvértező tapasztalatokat a
gyerekeknek, ha a megoldás fő szerep-
lői ők maguk.

l O . A humanisztikus iskola nem
csak toleranciára nevel. A tolerancia
önmagában passzív magatartás, olyan
magatartás, amely elfogadja a mássá-
got, tudomásul veszi, nem akarja a
másságot megszüntetni. Egy humánus
emberi társadalom kialakításához ez
nem elég. A toleranciához csatlakoznia
kell annak a szándéknak, hogy a mási-
kat megismerjük, megértsük, s
amennyire csak lehetséges, megszeres-
sük. Ez a megismerés, megértés csak
interperszonális kapcsolatban lehetsé-
ges. Interperszonális kapcsolat csak a

kommunikáció valamilyen formájában
jöhet létre, ezért a humanisztikus isko-
lának nagy gondot kell fordítania a
kommunikáció fejlesztésére.

1 7 . Az új iskola környezete, be-
rendezése, külső képe egy Montessori-
iskolához hasonló. A falak, a tárgyak
színei szépek, a bútorok a gyermekek-
hez méretezettek, formái esztétikusak.
Minden a gyermeket szolgálja.

l ö . A humanisztikus iskolának a
komplex nevelési hatások elvét kell
megvalósítania. Ez azt jelenti, hogy
az iskolában mindenki és minden
esemény, történés, tárgy, eszköz,
épület stb. nevel. Meg kell tehát ter-
vezni az úgynevezett „látens" hatáso-
kat is, ill. ki kell alakítania az őszinte,
harmonikus emberi kapcsolatokat, a
minden szempontból példás tanári
beszédet, a helyes életviteli és visel-
kedési szabályokat. Esztétikussá
(példává!) kell tenni a környezetet,
stb. A tanuló évek alatt az itt átélt
szokásokat, életstílust sajátítja el,
ezek beépülnek személyiségébe, s
későbbi élete során jobban meghatá-
rozó lesz számára, mint a hivatalosan
tanult tananyag.
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