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Ez a be számo ló az is kola szá mára ké szült. Min den igye keze tem el lené re is tö redé kes és 
al kal mi be nyo má sok alap ján írok. Mit ér a meg lá to ga tott hat van-het ven óra a he ti há rom-
négy száz meg tartott is ko lai órá hoz ké pest? Mit de ríthet tek ki a mind unta lan fél bema radt, 
su ta, né ha mes ter kélt, eről te tett be szél ge té sek az is ko lai élet bel ső gaz dag sá gá ról? Van nak 
tan árok, aki ket a vizs gáló dás vé gez tével is csak lá tásból is me rek, mit mond hatnék ne kik, 
ró luk? Vizs gá ló dá som a szak sze rű ség nek még a lát sza tát is nél kü löz te. Volt ugyan egy-két 
el gon dolá som a szem lélő dés szak mai ko moly sá gá nak el mélyí té sé re, de vég eredmény ben 
még is tö ké le te sen ama tőr mó don dol goz tam. Jár kál tam ide-oda az is ko lá ban, ha ki néz tek 
va la hon nan, ki men tem, ha kér dő en néz tek rám, el kezd tem da dog ni, ha át néz tek raj tam, 
meg sem mi sül tem, ha meg hív tak egy sör re, mint ha kol lé ga vol nék, muk kan ni sem mer tem 
az el fo gó dott ság tól; s mind eköz ben fel je gyez tem, amit a hal lot tak ból és lá tot tak ból meg ér-
te ni vél tem. Mi vel azon ban nem volt cé lom, hogy az is ko lát rész le te i ben is meg ítél jem – fel 
sem me rült ben nem, hogy az Al ter na tív Köz gaz da sá gi Gim ná zi um ban (AKG) fo lyó mun ka 
pon tos és sza ba tos, a sze mé lyi tel je sít mé nye ket is mér le ge lő le írá sá ra vál lal koz hat nék –, 
egy tá vol ság tar tó, hi te les is ko la kép meg for má lá sa azért nem tűnt le he tet len nek.

Az AKG pe da gó gi ai mun ká já nak ér té ke lé sé re pe da gó gus ként vál lal koz tam. Az él ményt 
ke res tem, igye kez tem mi nél több AKG-s pil la nat ré sze sé vé vál ni, ar co kat, moz du la to kat, 
sza va kat ta nul má nyoz va kö ze lí te ni az is ko la lel ki al ka tá nak meg ér té sé hez.

Ér zel mi leg fel ka va ró mun ka volt. Nem lát tam még ef fé le nyi tott is ko lát. Egé szen más 
hely, mint az ed di gi ek, ahol jár tam vagy dol goz tam. El vét ve akad nak itt be zárt aj tók, a pe da-
gó gi ai cse lek vés nyil vá nos sá ga majd nem olyan ter mé sze tes és ma gá tól ér te tő dő, ami lyen re 
ez ide ig ma gam mind ig vá gya koz va, de egyút tal fél ve is gon dol tam. A ne ve lői szo bák, a 
tan ter mek, az „igaz ga tói”,1 a klub, a mű he lyek, a mun ka kö zös sé gi ta ná rik nem kü lö ní te nek, 
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1 Az AKG-nak nincs igaz ga tó ja. Így te hát igaz ga tói szo bá ja sincs. Van vi szont pe da gó gi ai ve ze-
tő je, aki pél dá ul ab ban kü lön bö zik egy is ko la igaz ga tó tól, hogy vá lasz tá sát – a tes tü let ál tal –, 
meg bí zatá sát – a ku ra tó ri um ál tal – nem az ok ta tá si tör vény sza bá lyoz za, ha nem az is ko la ala pí-
tó ok ira ta. Mun kál ta tói jo go sít vá nya kol lé gái fö lött nincs, ezt a jog kört a mun ka kö zös sé gek 
ve ze tői gya ko rol ják. Fe gyel mi és egyéb ad mi niszt ra tív jog kö re sincs. Szo bá ja van, de az sem az 
övé. És nem jel lem zi az igaz ga tói szo bák szo ká sos és el en ged he tet len fé nyes vagy gyá szos el szi-
ge telt sé ge a min den na pi is ko lai élet től. Ez egy szo ba, ahol több nyi re az ő dol gai van nak, egy szo- 
 ba, ahol több nyi re ő dol go zik. De ha más nak kell egy tár gya ló, vagy egy csen des, te le fo nos szo-
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idegenítenek, zár nak el sen kit sen ki től. Nem vé de nek sen kit sen ki el len. Csak mun kát 
vá lasz ta nak el mun ká tól, be szél ge tést be szél ge tés től, csen det zaj tól, ze nét ze né től. Di á kok 
ül nek ta ná ra ik asz ta lá nál, tár sa log va, dol go za tot ír va, vá ra koz va, ol vas gat va, mun ká ba 
me rül ve; tan árok ül nek a di á kok fél kör ében, mint hosszú Ú-n a vessző (oly kor meg egé szen 
más alak zat ban), ugyan olyan pad mö gött és ugyan olyan szé ken, mint a di á kok. Csak a 
könyv több előt tük, meg idő sebb nek lát sza nak több nyi re, s né ha ma ga sabb ra eme lik a hang-
ju kat, vagy épp fi gyel mez te tő en hall gat nak. Né ha épp úgy ma gán be szél ge té sek be me rül nek, 
mint bár ki más, né ha meg ta ná ro san fel emel ked nek, járnak-kelnek, asz tal szél re ül nek, nem 
kér nek a po gá csá ból és a saj tos rúd ból sem, nem is te áz nak, aho gyan az a di ák sem, aki 
be szá mo lót vagy elő adást tart. Mo no ton zúg a Szent end rei út, né há nyan kés ve vi ha ro san be, 
a fel sza ba dult di ák élet és a sza bá lyo zott mun ka szét vá laszt ha tat la nul össze gu ban co ló dik, 
hul lám zik, gyű rő dik, fo lyik a ta ní tás.

Egy sze rű be jut ni az AKG szen té lye i be, hagy ja szem ügy re ven ni ma gát, sőt azt szin te 
prog ram ján tú li ter mé sze tes ség gel te szi. Ezért az ér zék csa ló dás el ke rül he tet len. Ott le het-
tem az éj sza ká ba nyú ló, gyak ran for ró han gu la tú hét fő es ti meg be szé lé se ken, be ül het tem az 
is ko la pad ba a di á kok kö zé úgy, mint ha sa ját he lye met fog lal tam vol na el. Meg szó lít hat tam 
akár kit, anél kül, hogy ma gya ráz kod nom kel lett vol na, nem néz tek rám kí ván csi an vagy 
gya na kod va, úgy érez het tem, akár kö zü lük va ló is le het nék. S per sze az tán ki de rült, még-
sem, sőt egyál ta lán nem. Mert a tör té net azért az övék. Az AKG nem tit ko ló zik, de azért 
van nak tit kai, csak épp – s ez lé nyeg be vá gó per sze – rej tőz kö dé se nincs (le lep lez he tő en) 
in téz mé nye sít ve. Az AKG nem tit ko ló zik, de et től még nem vá lik könnyeb ben lát ha tó vá.

Nem ta ga dom ér zé se im ku sza sá gát. Iri gye va gyok az is ko lá nak, irigy lem ki vált sá ga it, sza-
bad sá gát. Van itt egy is ko la, olyan min den na pi adott sá gok kal és le he tő sé gek kel, me lyek ről az 
is ko lák több sé ge 2000 után is csak áb rán doz hat még egy ide ig. A szem be sü lés in ge rült té tesz 
a jó mó dú AKG-val, de a sze gény sé gük kel hi val ko dó vagy a sze gény sé gü ket ok ta lan alá zat tal 
vi se lő is ko lák kal szem ben is. Fin tor gok, hi ú sá gom sé rül, be lát va, az ő csa tá ju kat én alig ha 
nyer tem vol na meg. Büsz ke va gyok rá juk, a pe da gó gu sok rend szer vál tás so rán ta nú sí tott 
helyt ál lá sa mel lett ér vel ve az AKG a ké zen fek vő pél dám. (Van egy foly ton bő vü lő AKG-s 
le gen dá ri u mom, s eb ből úton-út fé len me sé lek fe le sé gem nek, ba rá ta im nak, kol lé gá im nak, 
érez ve-érez tet ve: az AKG-s kap cso lat ne me sít – sza bad dá tesz.) Büsz ke va gyok rá juk, hi szen 
iga zol ták a szak ma be csü le tét, s nem csak úgy ál ta lá ban, ha nem az is ko la rend szer ön hitt hi va-
ta la i val és zab he gye ző szak in téz mé nye i vel szem ben kü lö nö sen (me lyek so ká ig, el vi sel he tet-
le nül so ká ig őriz ték an nak lát sza tát, hogy csak ál ta luk le het va la mi re jut ni) – hi szen nél kü lük, 
sőt el le nük re, épp lé tük ér tel mét, a hi va ta los is ko la ter ve zést sem mi be vé ve lett az AKG az, 
ami. (Kény sze re dett, csi kor gó mo sollyal fo gad ták.)2
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ba, ak kor má sé. Le het oda be pa kol ni, be hú zód ni egy di ák kal, ha úgy adó dik. És ez el vi leg is így 
van, ha ter vezték vol na, azt mond ták vol na, így kell len nie. Horn György szá má ra mind ez annyi-
ra ter mé sze tes, hogy né ha még a mun ka meg osz tás sze rint adó dó al kal mi el kü lö nült sé ge el len is 
lá zad, és tün te tő en ke rü li a szo bá ját. Az min den eset re el kép zel he tet len, hogy bent ül a szo bá já-
ban, és hí vat va la kit ma gá hoz, vagy akár csak ma ga elé kép zel egy ha tá ro zott ren de zői ak tust.

2 Horn György ugyan hí res lett, sok lel kes új ság cikk, ri port je lent meg ró la és is ko lá já ról, köz-
ok ta tás-po li ti kai bi zott sá gok ked velt pe da gó gus tag ja, ám pe da gó gi ai te vé keny sé gét, is ko lá ja 
mun ká ját a szak ma mind má ig nem mél tat ta egyet len írás sal, ta nul mánnyal sem.

Fél té keny va gyok az AKG ta ná ra i ra, akik né me lyi ke olyan sze re te tet kap di ák ja i tól nap 
mint nap, amely ből ne kem ke vés ke is évek re elég vol na.3 En gesz tel he tet len va gyok az AKG 

3 Eb ben a mon dat ban so ká ig a sze re tet mennyi sé gé ről volt szó. De úgy egy ki csit fel leng zős volt, 
sőt ta lán még ér tel met len is. A sze re tet nek a mi nő sé ge a fon tos. Lát tam, ér zé kel tem az AKG-ban 
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né hány sze re tet fé le sé get, me lyek le het sé ges is ko lai elő for du lá sá ról ko ráb ban in kább csak kö vet-
kez te té se im vol tak, ta pasz ta la ta im ke vés bé. Mert nem volt mód juk ki ala kul ni. Mert egy is ko la 
ér zel mi tör té ne te i nek gaz dag sá ga és spekt ru ma az is ko la élet mód já tól függ. Ha ta nár és di ák nem 
tud egy más tól fél ni, mert nincs jó vá ha gyott és iga zolt esz kö zük a fé le lem kel tés hez, ak kor a ne ga-
tív ér zel mi rend sze rek he lyén a po zi tív ér zel mek egé szen bu ja ve ge tá ci ó ja fej lőd het ki.

fo gya té kos sá ga i val szem ben. Hogy te he ti meg ve lem, ve lünk azt, hogy gyen gé nek, bi zony-
ta lan nak, ügyet len nek tűn jék oly kor még a leg fon to sabb dol ga i ban is?! És per sze ki tün te tő 
ér zés az AKG meg bí zá sá ból fog lal koz ni az AKG-val, egy le gen dás ala pí tást, egy ne ve lés-
tör té ne ti je len tő sé gű in téz ményt vizs gál ni, kö zel fér kőz ni tit ka i hoz, ta lál má nya i hoz, fel fe-
de zé se i hez.

Kri ti kai ész re vé te lek gyűj te mé nyét ál lí tot tam össze. Szó vá té ve mind azt, amin is ko lai 
sé tá im so rán meg üt köz tem: vagy mert pe da gó gi ai ta pasz ta la ta im alap ján hely te len nek ítél-
tem, vagy mert az AKG las san ki is mer ni vélt bel ső lo gi ká ját sér tet te, az zal el len kez ni lát-
szott. Az el be szé lés emi att oly kor ta lán ki áb rán dí tó an hat majd, mint ha össze om lá sok so ro-
za ta vol na ez az is ko la, de fi gye lem be kell ven ni, hogy olyan cé lok meg va ló sí tá sá val bir kó-
zik, me lyek má sutt áb ránd ként sem ve tőd nek föl. Emi att per sze még nem lesz hi bái ré vén 
is kü lönb má sok nál. No ha per sze meg esik, hogy hi bái azon túl kez dőd nek, amed dig má sok 
eré nyei ér nek. (Ezek a „ran got adó” hi bák per sze oly kor a ha gyo má nyos pe da gó gi á ban gond 
nél kül ki ja vít ha tók vol ná nak.)4 A bel ső is ko lai sza bad ság meg te rem té sé re irá nyu ló erő fe szí té sei a 

4 Az ál la mi ma gyar kö zép is ko la té to ván ara szol gat az in téz mé nyi me rev ség ol dá sa fe lé, az 
AKG pe dig az in téz mé nyi pe da gó gia el vi fel szá mo lá sá ból in dult ki. A di ák, aki cso mót köt a 
fo lyo són a füg göny re, mert úgy job ban tet szik ne ki, s a ta nár ral önér ze te sen vi tát is vál lal, rá mu-
tat va a fel nőtt vas ka la pos sá gá ra, kon ven ci o ná lis gon dol ko dá sá ra, iga zi AKG-s di lem mát okoz, 
hi szen a füg göny höz a ta nár és a di ák vi szo nya el vi leg egyen ran gú. Ezt a ha szon ta lan konf lik-
tust a ha gyo má nyos is ko lák ál tal erő sí tett bel ső fe gye lem gond és te kin tély sé re lem nél kül meg-
ol da ná. Ez a bel ső fe gyel me zett ség azon ban az is ko lai sza bad ság él mény leg el ső kor lát ja. A 
szá lak te hát össze ér nek. A ta ga dá sok iga zo lá sok ká vál toz nak át, és for dít va. Anél kül, hogy a 
kü lönb sé ge ket re la ti vi zál nák.

ma gyar pe da gó gia te het sé gé nek a pró bá ját is je len tik, s egyút tal fon tos jel zé sek a ma gyar 
pe da gó gia ha tá ra i ról és le he tő sé ge i ről.

Ter mé sze te sen nem az a hely zet, hogy az ál ta lam meg ne ve zett és ér tel me zett prob lé mák 
az is ko la pe da gó gu sai előtt ez ide ig rejt ve ma rad tak vol na. A do log ép pen for dít va áll. Ész-
re vé te le im több sé ge a ta ná ri kri ti kák ból szár ma zik. Ezen kri ti kák egyik ré sze rég óta őr lő dik 
az AKG fó ru ma in, szen ve dé lyes vi tá kon vagy csen des be szél ge té se ken, ám a prob lé mák 
ke ze lé sé hez szük sé ges tá vol ság tar tás esé lyei a túl tár gya lás sal oly kor már csak rom lot tak. Itt 
te hát épp a prob lé mák min den na pi hely zet ből va ló ki eme lé sét te kin tet tem fel ada tom nak.  
A kér dé sek és di lem mák meg tisz tí tá sát, új ra ér tel me zé sét. Ami gyak ran pusz tán az ál tal is 
meg esett, hogy kí vül ál ló ként vet tem sor ra (ko mo lyan) őket.

Ezen kri ti kák má sik ré sze azon ban AKG-s mó don már nem je le nik meg, te hát nem fo gal-
ma zó dik meg nyíl tan, nem ke rül a pe da gó gus kö zös ség nyil vá nos sá ga elé. Ezt az érin tet tek 
az zal ma gya ráz ták, hogy pe da gó gi ai kö zös sé gük ön kri ti kai funk ci ó ja nem mű kö dik meg fe-
le lő en. (És a csa ló dás csa ló dást szül. Az ön kri ti ká val va ló elé ge det len ség töb bek ked vét 
ve het te, vet te el az ön kri ti ká tól.) A tan árok közt meg le pő en nagy a re zig nált vissza vo nu lók 
ará nya. Meg ha tá ro zó sze mé lyi sé gek vé le ked nek úgy, hogy a sa ját mun ká juk és fel ada ta ik 
el vég zé sén túl nem so kat te het nek, nem kí ván nak – nem ké pe sek, nem le het – töb bet ten ni 
az is ko lá ért. Ez a „nem sok” né mely eset ben pél dás, fan tasz ti kus lel ki is me re tes ség, más 
ese tek ben pél dát lan, nagy sza bá sú ló gás. (A re zig nált ság pe dig nem mu tat ki fe lé. Az AKG-ban 
va ló csa ló dás nem for rá sa re mé nyek nek, il lú zi ók nak, még ha tá vo zás is a vé ge.) Volt en nek 
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a je len ség nek, a kö zös sé gi, pe da gó gi ai ko hé zió gyen gü lé sé nek rám vo nat ko zó kon zek ven-
ci á ja is. Bár ér té ke lő mun ká mat tes tü le ti fel ha tal ma zás sal vé gez tem, még is ta lál koz tam 
ide gen ke dés sel, bi zal mat lan ság gal, el zár kó zás sal: egy sze rű en azért, mert az el vi tes tü le ti 
fel ha tal ma zást fon tol ga tás nél kül meg adó ta nár ra a mun ká ja köz ben meg za vart ta nár nem 
na gyon em lé ke zett. Ezt ész re vé ve, er re szá mít va pró bál tam meg ér tet ni, mi ért sze ret ném, ha 
mind annyi uk köz vet len, ér de mi és sze mé lyes jó vá ha gyá sá val dol goz hat nék. De hol a for-
má lis moz za nat irán ti igé nyem, hol az ér de mi meg bí zói gesz tus igé nye mi att kel lett ma gya-
ráz kod nom. S ugyan a mun ká ra az is ko la ve ze tés fo ga dott fel, de mint ha csak egy in téz ke-
dést fo ga na to sí tott vol na, mint ha Horn György meg bí zá som mal kap cso la tos öt le te ön ma gá-
tól vált vol na ha tá ro zat tá. (Alig ha vé let len, hogy a meg bí zás mód ját érin tő kö rül mé nyes ke-
dé se met ő ér tet te a leg ke vés bé.) Nemegy szer kel lett ma gya ráz kod nom, mit is ke re sek én az 
AKG-ban. (Hely ze tem tisz tá zat lan sá gát – meg le het: tisz táz ha tat lan sá gát – je lez te, hogy 
né há nyan re vi zor nak szó lí tot tak. Ami ele ve, ön ma gá ban két ér tel mű ség, hi szen szem től 
szem be in kább iro ni kus vagy ba rá ti vállonveregetésnek ve het tem, mint sem bár mi ne mű ije-
de lem je lé nek, de azért még is, az idé ző je les re vi zor is csak va la mi esz köz fé le va la ki el len-
őr zé sé re va la ki nek a szol gá la tá ban.) Az egyen ran gú is ko la pol gá rok ként dek la rált di á kok 
pe dig a vizs gá lat ról, ott lé tem in do ká ról csak ak kor tud tak meg va la mit, ha az óra lá to ga tá sok 
so rán egy-egy ta nár szük sé ges nek tar tot ta be mu ta tá so mat. Vagy ha be szél ge té se ink so rán ér de-
kes sé vált, ki is va gyok én vol ta kép pen. Eb ből kö vet ke zik vizs gá la tom egyik dur va fo gya té kos-
sá ga. Nem tud tam, ho gyan kö ze led het nék a sza bad AKG-s di á kok fe lé. Nem ta lál tam hoz zá 
sze re pet. Nem mu tat tak be ben nün ket egy más nak. Úgy vé lem, nem csak ne kem, ne kik is 
fur csa lett vol na, ha az is ko la ve ze tés sel kö tött szer ző dés re hi vat ko zom.5 (Kö zön sé ges fel-
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5 Azért gon do lom ezt, mert ők eb ben az is ko lá ban nem szok tak hoz zá, hogy bár ki bár mi lyen 
hi vat ko zás sal na gyobb fi gyel met kér jen és kap jon tő lük, mint ami lyet fel lé pé sé vel vagy tör té-
ne té vel ki ér de melt. S kü lön ben is, kép te len ség lett vol na a di á kok közt ha gyo má nyos, hi va ta li 
ma ga biz tos ság gal köz le ke dő ta nár ként – amit amúgy sem tud tam so ha hi te le sen el ját sza ni – 
nyo moz ni az ilyes faj ta ma ga tar tás sal va ló in téz mé nyi sza kí tás kö vet kez mé nye it.

nőtt ként meg elég gé fél szeg va gyok.) Így hát a he lyet te sí té se im6 so rán szer zett kap cso la ta-
i mat hasz nál tam fel – né mi res tel ke dés sel – a kö ze le dés re. Al kal mi és eset le ges meg ol dás- 

6 Ezek a he lyet te sí té sek meg bí za tá som előz mé nyei. Egy AKG-s is me rő söm kért meg 1993 
te lén, hogy há rom hó nap ra vál lal jam el tör té ne lem órái he lyet te sí té sét. A he lyet te sí tés sel ugyan 
fel sül tem, mert más fél hó nap után el tört a lá bam, de az is ko lá tól az óta nem tu dok sza ba dul ni. 
Mi vel nem tud tam le ta gad ni ma gam előtt, hogy jár tam egy olyan is ko lá ban, ahol nem az is mert 
pe da gó gi ai tör vé nyek ural kod nak, iz ga tott, hogy ak kor hát mi fé lék.

sal kel lett te hát be ér nem. (Per sze azt hi szem, azt, hogy ki kért fel és meg és ki nem, egy 
ki csit túl bo nyo lí tot tam. Mert nem tud tam más ként csi nál ni. Így is hol fáz tam a te kin te tek től, 
sza vak tól, hely ze tek től, hol meg túl me le gem lett, kot nye les ke dé se im mi att rit kán vol tam 
min den za var nél kül.)

Vol tak tan árok a meg kér de zet tek kö zött, akik érez tet ték vagy ki is mond ták: AKG-s 
prob lé má ik nem tar toz nak rám, hi szen az AKG-ra sem tar toz nak. Az is ko la szá muk ra mun-
ka hellyé vált, a ki fe je zés el ide ge ne dett ér tel mé ben, olyan mun ka hellyé, ahol a cse lek vés nek 
ri deg sza bá lyai és ba rát ság ta lan kor lá tai van nak, s ők ugyan le het nek elé ge det tek a szá muk-
ra ren del ke zés re ál ló sza bad ság gal, de ez az elé ge dett ség, aho gyan a sza bad ság is, vi szony-
la gos. Nem áll mód juk ban, nem áll ér de kük ben, vagy nem éri meg en nek a nap ról nap ra 
új já te rem ten dő sza bad ság nak a sze mé lyes és kö zös ma xi mu má ért ten ni bár mit is.

Az egyes ta ná ri és ta nu lói kri ti kák a sze mé lyes sze rep, a sze mé lyes fel ada tok prob lé má-
it fo gal maz ták meg és ál ta lá no sí tot ták. Az én tö rek vé sem az volt, hogy eze ket a kri ti ká kat, 
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a ma gam kri ti kai ész re vé te le i vel együtt,az AKG-ra mint kö zös együtt mű kö dé si tér re, mint 
kö zös vál lal ko zás ra, mint egyé ni és kö zös ér ték meg ha tá ro zás ok há ló za tá ra vo nat koz tas sam.

(Megjelenítésipróbák)

A prob lé mák tár gya lá sa előtt, an nak ér de ké ben, hogy ma gunk elé tud juk kép zel ni az AKG-t, 
idéz zük fel az ala pí tás éve it, a nyolc va nas évek má so dik fe lét (a ha nyat ló, de még is örök-
ké va ló nak tű nő szo ci a liz mus vi lá gát, a szamizdattal és Gazsó Fe renc cel, Berecz elv társ sal 
és Köpeczi elv társ sal).

Az ala pí tó tes tü let hu szon há rom ta gú volt, kö zü lük tíz fér fi, és ők mind annyi an sza kál la-
sok. A sza káll a het ve nes évek kö ze pé től, ami kor tól egyál ta lán le het sé ges volt, hogy egy 
fér fi ta nár szak állt vi sel jen (s már nem hí vat ta be fel tét le nül az igaz ga tó, az alap szer vi párt-
tit kár vagy a szak szer ve ze ti tit kár, hogy az if jú ság meg ron tá sá ra, a köz er kölcs ök re, va la mint 
az osz tály harc nem zet kö zi ér de ke i re hi vat koz va, édes vállon veregetés vagy önsajnáltató 
si rán ko zás kí sé re té ben le be szél je ró la), s csak ká der lis tás he lye zé se bán ta, szó val a sza káll 
a szo ci a lis ta rend szer utol só le he le té ig az ál la mi is ko lá val szem be ni ki hí vás je le volt (hu li-
ga niz mus és anar chiz mus egy szer re); a sze mé lyes szu ve re ni tás, az em be ri mél tó ság pol gá ri 
igé nyé nek szim bo li kus gesz tu sa, nyílt ki fe je zé se; az egyenviselettel és az egyen ma ga tar tás-
sal szem be ni nonkonform ön meg ha tá ro zás. Az az is ko la pe dig, ahol a fér fi ak mind szak állt 
vi sel nek, ami hi he tet len vol na, ha nem esett vol na meg, ahol te hát a szu ve re ni tás igé nye 
kol lek tív for má ban is meg je le nik, az az is ko la egy sze líd for ra da lom szín te re, ahol fel hagy-
tak az ál la mi rend ből kö vet ke ző kö te le ző kép mu ta tás sal, ahol át sza kí tot ták a kö zös ha zug sá-
gok há ló ját, ahol az egy sé ge sí tő aka rat vi lá gá tól el vá lasz tot tak egy kis új vi lá got. Egy szi ge tet, 
aho gyan az Ebi hal ban7 is ír va van. Kép zel jük el ezek nek a sza kál las fér fi ak nak a dör mö gé-
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7 Az is ko la pe da gó gi ai prog ram ját tar tal ma zó fü zet szo ká sos is ko lai el ne ve zé se. A fü zet cí me 
ugya nis: Mi az ebi ha lak párt ján va gyunk… Al cí me: Az Al ter na tív Köz gaz da sá gi Gim ná zi um 
prog ram ja. De per sze az is is me ri és hasz nál ja az ebi hal ki fe je zést, aki nem tud ja, hon nan va ló. 
Az Ebi hal az AKG nyel vé ben az ere det re hi vat ko zás kulcs sza va, mellyel a mél tat lan és a hi te les 
szét vá lasz tá sá ra és meg kü lön böz te té sé re va ló igény be je len té se szo kott kez dőd ni. To váb bá 
le het az Ebi hal el len lá zad ni, le het az Ebi ha lat fe le lős sé ten ni, le het ci ni ku san az Ebi hal mö gé 
búj ni a kri ti ka, a vál toz ta tá si igény elől, le het az Ebi ha lat tün te tő en sem mi be ven ni, el szán tan 
dol goz ni an ti ebi ha las szel lem ben, lóg ni gát lás ta la nul az Ebi hal ürü gyén, és me re ven ra gasz-
kod ni hoz zá, véd ve a ren det vagy a ren det len sé get. Az Ebi hal az is ko la, ahogy el kép zel te ma gát 
egy kor; az Ebi hal az is ko la, ami lyen nek len nie kel le ne ép pen.

sét egy új is ko lá ról. Kép zel jük el mel lé jük azo kat a nő ket, aki ket ők vá lasz tot tak, akik őket 
vá lasz tot ták. (Mit mond hat nék a lá nyok ról? Egy far me ros, ká rom ko dós, ren det len, ön fe jű, 
na gyon önál ló höl gyet kép zel jünk el, aki épp úgy ci ga ret tá zik, és sze re ti a sört és a jó ra va ló 
he lye ket, ahol na gyo kat le het be szél get ni a vi lág ál lá sá ról, mint a fi úk. Nem ilye nek mind, 
ko ránt sem, de kis sé ilyen né mo sód nak össze.) Kép zel jük el, hogy von zó dá sok és vá lasz tá-
sok hoz zák össze őket. (A tár sas, szel le mi szer ve ző dés nek egy szer re csak nincs aka dá lya, a 
lát ha tat lan fa lak ész re vét le nül le om lot tak.) Ön ma guk tól jöt tek össze, és sen ki nem nyúl a 
sza va ik kö zé, és a sza va ik hoz rög tön il leszt he tik a moz du la ta i kat, cse le ke de te i ket is. Szá-
muk ra és a rá juk fi gye lők szá má ra is ez a meg va ló su ló utó pia je le ne te le he tett. Mond hat nám 
te hát, hogy a sza káll vi se let tel jelképesíthető pe da gó gi ai – bár nem pe da gó gi ai ter mé sze tű és 
ere de tű – ra di ka liz mus ad ja en nek az in du lás nak az alap mo tí vu ma it és pá to szát.8

8 Ahogy a sza káll ki ment a di vat ból, az AKG-ban sem kö te le ző már, ha va la me lyest gya ko ribb 
is, mint má sutt. Horn György sza kál la vi szont érin tet len, sza kál la a hű ség bi zo nyí té ká vá, az 
is ko la ön azo nos sá gá nak jel kép évé vált.
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Ugya nak kor nincs szó ar ról, hogy egy po li ti kai igény je lent kez ne szak mai kön tös ben. 
Egy pol gá ri mó don sza ba don mű vel he tő pe da gó gia igé nye a prog ram, ere de ti leg a lé nye ges 
rész le te ket il le tő en is je len tős né zet kü lönb sé gek kel. Kis sé vissza ve tít ve, az ala pí tók több sé-
ge po li ti ka i lag a de mok ra ti kus el len zék és a re for mis ta, li be rá lis bal ol dal fe lé von zó dott, ám 
van nak nem ze ti ek is a tes tü let ben. (A más ság az is ko la leg szű kebb ér tel me zé sé be is be le fér, 
gya kor la ti lag is.) Ahogy oda kint, úgy a tes tü le ten be lül is a rend szer kri ti ka, a meg úju lás 
vá gya a kö zös ne ve ző. A ha ma ro san sor ra ke rü lő kin ti össze tű zé sek és el ha tá ro ló dá sok 
azon ban oda bent nem ját szód nak le, no ha az együtt mű kö dés ere de ti tá gas sá ga és ön fe ledt-
sé ge per sze sé rül. De nincs nagy zűr, hi szen a sze mé lyes kö tő dé sek kez det től nyil vá no sak. 
Te hát csak messzi ről le het az is ko lát bár mely vi lág kép do mi nan ci á já val jel le mez ni. Kö ze-
lebb ről néz ve fon to sabb a sze mé lyes vá lasz tás sza bad sá gá nak a tisz te le te.9
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9 Már ci us 15-ét pél dá ul az is ko la mind ig meg ün nep li, mert van a Mi si né ni (Misley Ju dit), aki 
er ről nem mond le, és győ zi erő vel és meg szál lott ság gal. Ok tó ber 23-a azon ban leg utóbb is ko-
lai szin ten meg em lé ke zés nél kül telt el, mert nem volt sen ki a tes tü let ben, aki nek er re igé nye, 
ter ve és ide je lett vol na. Ta lán nincs ma gyar is ko la, ahol kevesebbszer csen dül fel a Him nusz, 
mint itt, de nem sok is ko la le het, ahol a nép dal ott ho no sabb, mint eb ben az is ko lá ban. Vé gül 
ki de rí tet tem: a Him nusz éve kig nem szó lalt meg az ün ne pé lye ken, mert vol tak, akik nek fon tos 
volt, hogy így le gyen. És sen ki nem bán tott sen kit emi att, vi ta sem lett be lő le. No ha nem volt 
egyet ér tés. Az tán még is meg szó lalt az egyik bal la gá son, mert vol tak, akik nek fon tos volt, hogy 
meg szó lal jon. És a tör té net az óta is bi zony ta la nul ha lad to vább. Tisz tá zat la nul hagy va a tisz tá-
zan dó kat. Van, aki ün ne pel, van, aki más ként ün ne pel, van, aki el fo gad ja az ün ne pet, van, aki 
el la zsál ja, van, aki ki ke rü li. Nin cse nek össze üt kö zé sek az ün ne pek kel kap cso lat ban. Sza bad ság 
van. Meg né mi össze vissza ság.

Pe da gó gi á ja, mű kö dé si el vei sze rint az is ko la li be rá lis szel le mű, hi szen a di á kok és 
ta nárok sze mé lyes dön té se i nek és vá lasz tá sa i nak sza bad sá gá ra épül. Min dent sza bad itt, 
amit a má sik ki bír. (Sa ját ha gyo má nya sem szent, pe dig ezt vad nonkonformistái sem ösz-
tö nöz ték, szí ve sen el vi sel tek vol na né mi li be rá lis tradicionalizmust.) Sza bad pél dá ul a li be-
rá lis is ko lát ter mé sze tes, el vi tre hány sá gá ért le néz ni, le ke zel ni, sza bad csep pet sem li be rá lis 
szel lem ben dol goz ni, ta ní ta ni, csen de sen meg szeg ni az is ko la li be rá lis al kot má nyát, ér ték-
do mi nan ci ák vagy ép pen ér ték nél kü li do mi nan ci ák sze rint füg get le ned ni, el kü lö nül ni, cso-
por to sul ni, be zár kóz ni. (És mind ez zel egy szer re iga zol ni és erő sí te ni, va la mint pro vo kál ni 
és el hasz nál ni a li be rá lis is ko lát.)

Az ala pí tók nagy já ból egy ko rú ak, a Nagy Ge ne rá ció hú gai és öccsei, a sze ren csé sek, 
akik nek a hat va nas évek esz mé i ből több (mert már harc kép te le nek ké vol tak té ve a ’68-tól 
láz ba jött fi vé re ik és az esz mé ik is), a köz vet len csa ló dá sok ból meg ke ve sebb ju tott, mint a 
né hány év vel idő sebb kor osz tály ok tag ja i nak (mert az ál mok is meg al ku vób bá let tek köz-
ben). És ak kor még fi a ta lon, de már szak mai érett sé gük bir to ká ban ta lál tak, te remt het tek 
egy kis bi ro dal mat. Elég gé ki jó za no dot tak már, hogy be tel je nek ve le, de még vol tak annyi-
ra ide a lis ták, hogy hin ni tud ja nak a bol dog ság szi ge té ben. (Ez zel a jel ző vel nem én ra gad-
tat tam el ma gam: „boldogságcentrikus”, „je len el vű”, „szi get is ko la” – ezek a fo gal mak az 
ön meg ha tá ro zás alap ele mei, az ala pí tás gyer me kek nél kü li el ső két évé nek él mé nyét tük rö-
ző sza vak. A me se be li mó don meg va ló sul ni lát szó is ko la me se be li di ák ja i ra vá gyó va ló di 
pe da gó gu sok sza vai.)

Aki be lép az is ko lá ba, azon nal be nyo mást sze rez het an nak kü lön le ges sé gé ről. Az is ko la-
bel ső mint lát vány, mint han gu lat ki tű nő bi zo nyít vány az AKG-ról. Di á kok kép ző mű vé sze-
ti mun kái a fo lyo só kon, a lép cső ház ban, de még a pla fo non is, olyan mennyi ség ben és 
mi nő ség ben, hogy nem le het két sé ges, a di ák al ko tó ké pes ség ének fel sza ba dí tá sa és tisz te le te 
fon tos az it te ni ek szá má ra. Ezek a mun kák nem de ko rá ci ó nak ké szül tek, a kép ző mű vé sze - 
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ti, mű vé szet tör té ne ti, mű ve lő dés tör té ne ti ta nu lás ter mé kei. Vál to za tos, szép és ér de kes anyag, 
ál lan dó meg úju lás ban. Mint ha egyet len mű hely len ne az egész is ko la.

A fo lyo só kat pad ló sző nyeg bo rít ja, me lyen ül ni, he ver ni is le het, s ez meg hitt, ben ső sé-
ges élet te rek ké vál toz tat ja a közlekedőutakat. (Van egy ma gá nyos kö lyök. Küsz kö dik tes ti 
hi bá já nak lel ki ter he i vel, ne he zebb ne ki az is ko lai lét, mint a több ség nek, gyak ran lá tom, 
amint a fal fe lé for dul va al szik, ta lán ál mo dik is. Sen ki nem za var ja. Má sok össze ölel kez ve 
he ver nek, né ha meg ha tó ak, né ha in ger lő ek. A mos dó előtt egy na gyobb tár sa ság a pad lón, 
egy más he gyén-há tán. Nem könnyű át jut ni kö zöt tük, s no ha nem ud va ri as kod nak, azt nem 
le het ne rá juk mon da ni, de azért nem is fi gyel met le nek. Má sutt csak tás kák, köny vek, ru hák 
hal ma pi hen, gaz dá ik ra vár nak, szusszan nak egy ki csit.)

A tan ter mek vi szont si vá rak. A fa lak üre sek, s ha van va la mi itt-ott ki ra gaszt va vagy fel-
szö gel ve, at tól csak még ron dább az egész. A ba rát ság ta lan össz be nyo má son a bú tor zat sem 
ja vít. És eh hez jön még a szü ne tek ben a ter me ket el árasz tó Music TV. Mi ez a disszo nan cia? 
A ma gya rá zat egy sze rű, a fo lyo són le vő di ák mun kák is gyak ran cél táb lái a ron gá ló kedv-
nek, de mi vel ál lan dó an szem előtt van nak, vi szony lag vé det tek. A ter mek ben azon ban 
sza bad pré dák len né nek, így hát egy-két le han go ló ered ménnyel já ró pró bál ko zás után oda 
már nem ke rül nek be. A té vé meg üvölt, mert ál ta lá ban mind ig van va la ki, aki be kap csol ja 
va la mi ért, és rit kán akad olyan di ák, aki a csend jo gát ér vé nye sí te ni pró bál ná (mer né). Ez 
azon ban pon to san azt je len ti, ami az AKG fe lü le tes is me re té ben a leg ke vés bé va ló szí nű nek 
tűn he tett, bár ön ma gá ban lo gi kus: a di á kok AKG-s fel sza ba dí tá sa egy szer re járt kü lön le ges 
ér té kek te rem té sé vel és bár mely ér ték szo ká sos nál is véd te le neb bé vá lá sá val. Mi u tán az 
is ko lá ban nincs in téz mé nye sí tett és szank ci ók kal fenn tar tott rend,10 s mi vel az is ko la egyes 
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10 Nincs há zi rend, pon to sab ban nincs írott há zi rend, ami azt je len ti, hogy tár gya lá sos, köz meg-
egye zé sen és al kal mi egyez sé ge ken, be lá tá son nyug vó há zi rend van. Van pél dá ul a do hány zás 
kor lá to zá sá ra vo nat ko zó össz-is ko la pol gá ri meg ál la po dás, mert volt egy agi lis cso port, ame lyik 
a do hány zás ra vo nat ko zó meg ér tő ma ga tar tást nem tar tot ta el fo gad ha tó nak. És ér vé nye sí te ni 
tud ta ál lás pont ját.

Van a tan órák nak hi va ta los kez de te, de a va ló di kez dés a tan árok és a di á kok al kal mi vagy 
szo kás sze rű meg ál la po dá sá tól függ, vagy ha nincs ilyes mi, ak kor kez dő dik, ami kor kez dő dik. 
(„Mond já tok, ho gyan sze ret né tek, hogy le gyen?” „Én mind ig idő ben kez dem az órát, sze ret ném, 
ha ti is…kö zös ér dek…de ha va la mi…” Én is szok tam kés ni, nek tek is sza bad, de azért…” „Én 
itt va gyok idő ben, de azért nem baj, ha va la mi ért kés ve jössz, per sze…” „Ha el kezd tük a mun kát, 
ak kor már ne za varj, mert…” „En gem dü hít a ké sés, a ké ső ne jöj jön be órá ra…” „Ha itt vagy tok, 
és akar já tok, dol goz ha tunk, ne kem nem sür gős…” „Kér lek ben ne te ket, hadd tegyem a dol gom…” 
„Vég zem a mun kám, a töb bi nem rám tar to zik, bár sze ret ném… ti fe lel tek ma ga to kért…”)

Egyéb ként az órák ra nem kö te le ző jár ni. Hi ány zá sa i val kap cso lat ban a di ák nak nincs ad mi-
niszt ra tív el szá mo lá si kö te le zett sé ge. És a hi ány zá sok nak nincs sem mi fé le elő írt hi va ta los 
kö vet kez mé nye. (A szak ta nár per sze szá mon tart hat ja a hi ány zá so kat, har col hat a di á kok je len-
lé té ért az órá kon, de eh hez fegy vert nem hasz nál hat, sem szak mai, sem ad mi niszt ra tív, sem 
mo rá lis fegy vert. S per sze az tán, ha meg szo rul, vagy ha úgy gon dol ja, egyé ni leg még is él het 
ezek kel az esz kö zök kel, bár eze ket hi te le sít tet nie kell, el kell fo gad tat nia a gye re kek kel, kü lön-
ben nem mű köd nek.) A szaktanár és/vagy a patrónus (a pat ró nus rend szer ről még lesz szó a 
ké sőb bi ek ben) per sze ne hez tel het, le tol hat, ve sze ked het, kér het, no szo gat hat, kor hol hat, lel kiz-
het, te le fo nál hat a szü lők nek a hi ány zá sok mi att, ír hat akár több ol da las sze mé lyes meg ro vást is, 
de az is csak le vél nek fog szá mí ta ni, ezt a di á kok na gyon pon to san tud ják – mert a pat ró nus nem 
ka pott fö löt tük sem mi fé le ha tal mat, csak elő ze tes bi zal mat a csi bé i től, s ez zel egyút tal mér ték-
te len fe le lős sé get a nya ká ba, amit per sze sem mi be is ve het, ha van ké pe és mer sze hoz zá.

Te hát az órák nem kö te le ző ek, még is, a di ák nak az órá kon je len kell len nie. En nek a pa ra-
do xon nak a meg ol dá sa, ér tel me zé se örök vi ták tár gya egy za va ro dott ki sebb ség ese té ben, de 
egy sze rű en fel old ha tó a di á kok több sé ge szá má ra. Nem hi á nyoz nak in do ko lat la nul, s ezért nem 
is kell in do kol ni uk, ha hi á nyoz nak, mert tud ha tó, hogy dol guk van. (Én azt mond tam az egyik 
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ele mi nor mák bel ső igény ként va ló meg erő sí té sé ben nem elég gé ha té kony,11 így kény te len 
el szen ved ni a meg te rem tett sza bad ság ne ga tív kö vet kez mé nye it. Sza bad sá ga ön ma ga el len 
acsar ko dik, sér ti és kor lá toz za.
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osz tá lyom ban, ne gye di ke sek nek, ahol né hány órát he lyet te sí tet tem, hogy ha gyo má nyos ta nár 
va gyok, a ha gyo má nyos elő zé keny sé get ké rem te hát tő lük. És egé szen ad dig be tar tot ták, amíg 
egy szer el nem kés tem az órá ról. Nem tet ték szó vá, de azu tán már mind ig csak né hány ér dek-
lő dő vagy unat ko zó „ven dég” jött be hoz zám kö zü lük. Túl so kat kér tem tő lük, s ezért nem volt 
meg bo csát ha tó a mu lasz tá som. Vagy más ként: ké ré sem pon to san ad dig tar tot ta fog va őket, 
amíg ma gam nem ér vény te le ní tet tem ma ga tar tá som mal a ha tá lyát.)

Van nak azon ban en nek az ügy nek to váb bi ta nul sá gai is. Ma gunk elé kell kép zel ni az 
AKG-s ta ná ro kat, akik eze ken a fo lyo só kon ke resz tül men nek órák ra ezek be a ter mek be. 
El evic kél nek bol dog ke rül ge té sek kel lá bak, ke zek, fe jek tor la szai közt, ké pek, fé nyek és 
meg hitt ség He li kon li ge tén át a tan te re mig, ahol orr ba vág ja őket a dü bör gés, és mind ig meg 
kel le ne vár ni uk a klip vé gét. A tan ter mek ezen ál la po tát va la mi ért el vi se len dő nek, el vi sel-
he tő nek kell tar ta ni uk, pe dig ter ve ik kel csak a tan ter me ken kí vü li te rek lát vá nya és lég kö re 
van össz hang ban. Nem le het nem ér ték rend re uta ló jel zés nek tekinteni ezt a be le nyug vást.

Fur csa mó don, aki az AKG-ban órá ra megy, an nak új ra és új ra le kell küz de nie a kel le-
mes sé, ott ho nos sá va rá zsolt is ko lát, a gyer me kek ön fe ledt tár sas éle té nek jó han gu la tát. A 
fo lyo sói idillt és a tan ter mi ká bu la tot egya ránt. Mert nincs, nem ala kult ki ugya nis az AKG-s 
köz ér zet tel adek vát ta nu lá si hely zet. A ti zen éve sek fel sza ba dí tá sa a ter vek el le né re töb bé-
ke vés bé meg tor pant a tan te rem kü szö bén. Ott va la hogy nincs a he lyén. Hi á ba ala kí tot ták át 
az ér té ke lé si rend szert,12 a tan ren det és a tan tárgy szer ke ze tet,13 ezek együtt sem ered mé-

12 Az AKG el ső két év fo lya mán nincs ha gyo má nyos osz tály zás, ha gyo má nyos órai szá mon ké-
rés, fe lel te tés. (Har ma dik ban és ne gye dik ben a to vább ta nu lás mi att, az ad mi niszt ra tív kö ve tel mé-
nyek mi att al kal maz kod ni kel lett a kül vi lág rend jé hez.) Pont rend szer van. (Et től per sze még elő-
for dul hat, hogy va la ki, mert ne ki úgy könnyebb, osz tá lyoz és fe lel tet, nem kell ezt tit kol nia. De 
ez az osz tá lyo zós és fe lel te tős el já rás az is ko la ré szé ről már nincs sem fel ügyel ve, sem iga zol va. 
A ta nár nak kell al kut köt nie a di ák ja i val el fo gad ta tá sá ért. Vagy ép pen a di á kok ké rik ezt ta ná ruk-
tól. Ez sem le he tet len.) Az al sóbb év fo lyam okon há rom he ten ként van nak tan rend sze rin ti epo-
cha zá rók, szó be li, írás be li be szá mo lók. Eze ket a tan árok tet szés sze rin ti mó don ér té ke lik. (Egyik 
el ter jedt for ma a száz pon tos ská la, ahol kü lön pont össze ge van – eset leg mun ka kö zös sé gen ként 
egyez te tet ten – az órai mun ká nak, a fü zet nek, a kü lön mun ká nak, az epocha zá ró nak s bár mi nek, 
a di ák–ta nár meg ál la po dás sze rint.) Év vé gén egy-egy tárgy ban ma xi mum hat pont sze rez he tő. 
Pon tok, il let ve je gyek: 0, 2, 3, 4, 5, 6. (Az el ső két év ben a to vább ha la dás hoz mi ni mum 22 pont 
szük sé ges, a har ma dik-ne gye dik év ben 20 pont. Év is mét lés te hát el mé le ti leg van, de gya kor la ti-
lag na gyon rit kán for dul elő. Tár gyan kén ti bu kás nincs, de van tár gyi mi ni mum az alap tár gyak 

11 Bár a di á kok nak és a ta ná rok nak is van nak zár ha tó szek ré nye ik, a hol mik nagy ré sze még is 
sza ba don van. Mert az egyik cso port a lép cső ház nak mind ig ugya nab ban a sar ká ban hagy ja ott 
a tás ká it, a má sik meg má sutt. És ott van a sze mé lyes hol mi vagy a fel sze re lés a nyi tott szo bák 
asz ta la in és pol ca in, a fo lyo só sző nye gén, az ab la kok alatt, a fo ga so kon, vagy vol ta képp akár-
hol. Eb ben a hely zet ben a má sik hol mi já nak a tisz te le te ele mi nor ma, amely nek ma ra dék ta la nul 
kell ér vé nye sül nie. (Ho lott ter mé sze te sen nincs ki hir det ve, s nem ál la po dott meg ben ne sen ki 
sen ki vel. De alig ha akad bár ki, aki ne fe dez né föl ezt a kö ve te lést, és ne ven né tu do má sul 
né hány hét alatt.) És ér vé nye sül is, te hát eb ben a lát szó lag kis sé ren det len, „szét szórt” is ko lá ban 
nem szok tak el kal lód ni a dol gok. De né ha azért még is. Ezen a té ren azon ban, a do log ter mé sze-
té ből adó dó an a leg ki sebb szep lő is kész bot rány, és ko moly za vart okoz hat, s okoz is. Ar ra még 
nem ke rült sor, hogy egy szer re csak egy re töb ben kezd ték el vé de ni, rej te ni a dol ga i kat, és zár-
ni a szo bá kat. De az már meg esett, hogy köz ér ze ti meg ke se re dett sé get oko zott egy-egy 
rosszabb idő szak vagy ne ve ze te sebb el tű nés.
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kö ré ben, amit, ha ha laszt va is, ha pót ló lag is, de az érett sé gi ig el kell ér ni. Te hát elő for dul, hogy 
va la ki a har ma dik fél évi nul lás iro da lom je gyét a nyol ca dik fél év ben ja vít ja ki elég sé ges re. „Tan-
tár gyi okok ból év is mét lés re sen kit sem kö te le zünk” (Ebi hal, 29. ol dal).

A pont rend szer mel lett az is ko la pe da gó gi ai ön meg ha tá ro zá sá nak fon tos ele me az írás be li 
fél éven kén ti ér té ke lő, ame lyet a he ti egy órás tan tár gyak, va la mint a rajz és az ének ok ta tó i nak 
ki vé te lé vel min den ta nár ír min den di ák já nak, s amely hez a fél éven ként nemrit kán száz nál is 
több ér té ke lő meg írá sá val kín ló dó tan árok is me re ven ra gasz kod nak. És a di á kok is ra gasz kod-
nak hoz zá. Mint ha a sze mé lyes ség szer tar tá sos biz to sí té ka, iga zo lá sa vol na.

13 Az AKG-ban nem osz tály rend szer van. A nul la dik év ben min den te vé keny sé get más cso port-
ba oszt va vé gez nek a di á kok, hogy meg is mer jék egy mást. (A fel vett nyol ca dik osz tá lyo sok a 
nyol ca dik osz tály má so dik fél év ét már az AKG-ban töl tik, és ott kap nak ál ta lá nos is ko lai vég-
bi zo nyít ványt, ezt a fél évet ne ve zik nul la dik év nek.) Az tán az el ső két kö zép is ko lai év ben – a 
nyelv ta nu lás és az al ko tó kö rök ki vé te lé vel – a di á kok vá lasz tá sai ré vén lét re jött négy „ku pac-
ban” fo lyik a mun ka. (A di á kok ál tal vá lasz tott ku pac ne vek: Ku, Pa, Cok; A, B, C, D; Do Re, 
Mi, Fá; Treff, Ká ró, Kör, Pikk; Merkúr, Vé nusz, Föld, Mars; Ec, Pec, Kime, Hecc.) Ezek az után 
a har ma dik év ben a vá lasz tott kép zé si irány sze rint a vá lasz tott tan árok órái kö ré szer ve ző dő 
ta nu ló cso por tok ká bom la nak fel, ren de ződ nek át.

Az új di á kok a nul la di kos tá bor vé gén (ame lyet a nul la di kos fél év kez de te előtt szer vez nek feb ru-
ár ele jén) vá lasz ta nak ma guk nak pat ró nust a tá bor ban meg is mert pat ró nus je lölt tan árok kö zül. A 
pat ró nus a ma ga nyolc-tíz di ák já nak az is ko lai gond vi se lő je az érett sé gi ig. (Az osz tály fő nö ki pót lék 
öt szö rö sé ért.) Ha le het, pat ro nált ja it, va gyis „csi bé it” nem is ta nít ja, hogy a ta ná ri és a gon do zói sze rep 
ne üt köz zék egy más sal. Egy-egy pat ró nus csi bé it együtt „fé szek alj nak” ne ve zik, és he ten te van egy 
sza bad dél után, ami a csi bék és a pat ró nu sok ma gán ide je. En nek az együtt lét nek olyan for má ja van, 
ami lyen a pat ró nus és fé szek al ja vi szo nyá ból, ter ve i ből adó dik. Akár még egy is ko lai osz tály fő nö ki 
órá ra is ha son lít hat, de azért ezt csak szél ső sé ges eset nek kell el kép zel nünk. Az vi szont ke vés bé szél-
ső sé ges eset, hogy ezek a kö zös ta lál ko zá sok egy-egy cso port nál rend sze re sen el ma rad nak. Et től 
per sze a gond vi se lői mun ka nagy sze rű en foly hat, bár a va ló szí nű sé ge azért nem túl nagy, hi szen a 
pat ró nus a csi bé i vel a ka ci fán tos mun ka rend, a nagy lét szám és a hat szin ten fo lyó is ko lai élet mi att 
akár he te kig sem akad össze. Nincs osz tály fő nök sem. Az év fo lyam fe le lős, az év fo lyam ve ze tő pe da-
gó gus a pat ró nu sok mun ká ját ko or di nál ja (két he ten te van év fo lyam-pat ró nu si meg be szé lés), s ő az, 
aki nek az év fo lyam egé szé re is ügyel nie kell.

Az ok ta tás és a tan anyag-el ren de zés há rom he tes cik lu sok, úgy ne ve zett „epo chák” sze rint 
szer ve ző dik. Az egyes epo chák ban tár sa da lom is me ret és mű vé sze tek, va la mint ma te ma ti ka- és 
ter mé szet tu do mány-blokk vált ja egy mást. Le egy sze rű sít ve: há rom hé tig min den nap iro da lom-
mal és ma tek kal kez dő dik, azu tán há rom hé tig meg tör té ne lem mel és ter mé szet tu do mány ok kal. 
Az epo chák rend sze rint írás be li epochazáró dol go za tok kal vagy szó be li be szá mo ló val zá rul nak. 
A tan év vé gén a tan tár gyak meg ha tá ro zott kö ré ből sors hú zás sal ki vá lasz tott va la me lyik tárgy-
ból az adott tan év egész anya gát át fo gó vizs ga van.

A tan tár gyak, il let ve a tan tárgy blok kok sá von ként van nak el ren dez ve, esze rint ala kul az óra-
rend is. Az ide gen nyel vi sáv ebéd után van, a test ne ve lés ko ra reg gel vagy a dél utá ni sza bad 
sáv ban. A ko ra reg gel 8 óra előtt van, mert a nagy köz is me re ti sá vok az el ső két év fo lya mon 
8:30-kor, har ma dik ban és ne gye dik ben 8:15-kor kez dőd nek. (Ele in te 9-kor kez dőd tek az órák.)

A pont szer zés re is le he tő sé get adó, el ső és má so dik év ben kö te le ző en vá lasz tan dó al ko tó kö-
rök (fo tó, vi deo kör, vi rág kö té szet, szö vés, ba tik, szá mí tó gép, tűz zo mánc, rajz, ke rá mia, új ság-
író, szín ház; má so dik tól a vá lasz ték bő vül csil la gá szat tal, ter mé szet bú vár-cso port tal és film-
klub bal) a sza bad sáv ban van nak. (En nek a sá vo san el ren de zett mun ka rend nek a szo ká sos 
is ko lai mun ka ren di eset le ges ség fel szá mo lá sa volt a cél ja. Kel le met len kö vet kez mé nye, hogy a 
szak tár gyi he lyet te sí tés, a pár hu za mo san fo lyó szak tár gyi ok ta tás mi att, gyak ran meg old ha tat-
lan. És épp annyi ra ne héz a mun ka kö zös sé gen be lü li óra lá to ga tá sos ta pasz ta lat cse re is.)

Az egyes tan tár gyak be lül ről is át ala kul tak, a tör té ne lem tár sa da lom tu do mány ként je le nik meg, 
és je len tő sen ki bő ví tet ték mű ve lő dés tör té net tel, gaz da ság tör té net tel, vi sel ke dés tör té net tel, val lás-
tör té net tel, fi lo zó fi á val, szo ci o ló gi á val. Har ma dik, ne gye dik osz tály ban a tár sa da lom tu do mány 
önál ló, vá laszt ha tó tárgy ként je le nik meg, kü lön tan köny vek kel. A „ke ve ré si” ará nyok tan köny-
ven ként vál toz nak, nincs te hát egy sé ges tan terv.
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14 „Elő ször az iskolaszervezetet hoz tuk lét re […] Ezt kö vet te a pe da gó gi ai prog ram, ér té ke ink 
ren de zé se, pe da gó gi ai el kép ze lé se ink kö zös rend sze ré nek ki ala kí tá sa, és csak ezu tán, a fen ti ek-
nek alá ren delt mó don hoz tuk lét re a kép zés, az is me ret köz ve tí tés prog ram ját” (Ebi hal, 7. ol dal).

nyez nek új sze rű en és ál ta lá no san ha té kony ta nu lá si fo lya ma tot. A ha gyo má nyos ta nu lá si 
for mák szá má ra pe dig az AKG egy aka dá lyok kal te le tűz delt pá lya.

A csu pasz ter mek olyan be nyo mást kel te nek, mint ha az AKG-s inf rast ruk tú ra már el ké-
szült vol na, de a mun ka ide ig le ne sen még is a fel vo nu lá si épü le tek ben kez dő dött el. S ha 
tud juk, hogy a ta ná rok nak a ba rát ság ta lan ter me ket az el ső öt év ered mé nye ként, egyik 
szem be öt lő ku dar ca ként kell el fo gad ni uk (hi szen kép ze let ben alig ha nem fel öl töz tet ték a 
ter me ket, a ki for má lan dó lel ki ség hez il lő en), s hogy a ter mek be va ló iga zi be köl tö zést 
bi zony ta lan idő re el ha lasz tot ták, ak kor van okunk tar ta ni at tól, hogy ez a ri deg, sze mély te-
len és zű rös tó nus be ke rül az órák ra (ha csak vé let le nül nem épp on nan ered, nem on nan 
szi vá rog szét, üres fa lak kal fe lel ve a túl zsú folt vagy szét hul ló tan órák ra), és a ter mek ből 
ki jut a fo lyo sók ra – mert az ön kor lá to zás nem ter mé sze te.

Az is ko la nem a ta ní tás–ta nu lás bel ső át ala kí tá sá ból nye ri az ener gi á it, nem is így ter vez-
ték,14 de az már kel le met len for du lat, hogy az in téz mény ál tal fel sza ba dí tott ener gi ák nem 

vol tak ké pe sek az ok ta tá si fo lya mat bel ső fel sza ba dí tá sát se gí te ni. S ha nem se gí tik, ak kor, 
már csak az idő töl tés ked vé ért is, aka dá lyoz zák, gán csol ják, ré miszt ge tik a jó ra va ló ta ná ro-
kat és az óvat lan ta nu ló if jú sá got. Mert a fel sza ba dí tott ener gia nyug ha tat lan, épít vagy rom-
bol. (A tan ter mek csúf sá gá nak ér tel me zé se so rán, azt hi szem, túl messzi re men tem. Az 
el mon dot tak ta lán nin cse nek is a ki fo gá solt lát vánnyal olyan szo ros és egy ér tel mű kap cso-
lat ban, mint fel tün tet tem. Meg le het, a tan ter mek nyer sek, ki áb rán dí tó ak egy – kí vül ál ló! – 
fel nőtt sze mé vel, de ha szé pek vol ná nak, ta lán ke vés bé tet sze né nek a di á kok nak. Mert a 
szép tan te rem a ta ní tás di csé re te, a ta ná ri je len lét ál lan dó sí tá sa. A di ák vi szont szí ve sen 
le mond az ál lan dó együtt lét ről, a ka rám fel dí szí té sé ről, még az AKG-ban is, ha meg te he ti. 
Ha meg te he ti, hogy ne tegye. Eset leg a csu pasz ter mek a tan árok és di á kok kö zös, ösz tö nös 
lá za dá sa a kör let rend szel le me el len? )

De gom bo lyít suk to vább a fo na lat az elem zés meg ala po zott sá ga iránt tá masz tott két sé-
gek el le né re is. A di á kok szem pont já ból sem kö vet kez mény nél kü li a tan ter mek tár gyi el ide-
ge ne dett sé ge. Az el ár vult, ri deg, ren de lő, öl tö ző han gu la tú tan ter mek ugya nis leg alább annyi-
ra in ger lő ek, mint ha csak véd te le nek vol ná nak. A Treff-ku pac ter me AKG el le ni had ál lás sá 
vált, ben ne az AKG-tól ide gen szel lem rek vi zi tu mai: a szek rény te te jén gyűj tött „ta lált tár-
gyak”, vá lo ga tott sze me tek, fél pár tor na ci pő, mű anyag po hár, le se lej te zett tan köny vek, 
ut ca táb la, gép roncs – meg fon tolt szép ren det len ség ben. A fa la kon trá gár sá gok kal kom men-
tált obsz cén ké pek, filc cel raj zolt rém kép re gé nyek. Mind ez a tref fes órá kon tel je se dik ki, 
ahol a ve re ség mi ni ma li zá lá sa a meg szo kott ta ná ri stra té gia.

Az AKG szel le mi épü le tét egy tömb ből fa rag ták ki, min den re pe dés az egész épít mény 
ép sé gét ve szé lyez te ti. Az osz tály ter mek prob lé má ja egyút tal ár nyé kot vet az egyé ni és 
kö zös sé gi el vek ér vé nye sü lé sé re is. Az is ko la mint kö zös sé gi tér, mint egyé nek sze mé lyes 
élet te re hi te le sen és szé pen tük rö ző dik a fo lyo sók és az elő te rek han gu la tá ban. Ez azon ban 
csak a ke ret. Héj, ki ált vány. S nem ma ga a kö zös sé gi tör té net, a ma gu kat fel is me rő és meg-
je le ní te ni ké pes kis cso por tok éle te, me lyek sa ját te rei ép pen az ál ta luk leg töb bet hasz nált 
tan ter mek le het né nek. S ha a kö zös sé gi tör té net nek sem mi lát ha tó je le nincs ott, ak kor ez 
vagy azt je len ti, hogy a mun ka rend nem te szi le he tő vé a konk rét te rek hez va ló kö tő dést (ez 
igaz), vagy azt, hogy a kö zös sé gek a for má lis cso por tok kal nem es nek egy be (ez is igaz), 
vagy azt, hogy a kö zös sé gi lét for ma csak tö re dé kek ben va ló sult meg (ez is így van).

Ugya nak kor a Treff-ku pac ese te, ha ne ga tí van is, azt bi zo nyít ja, hogy nem le he tet len az 
ak tív bel ső szer ve ző dés a sze mé lyes mun ka rend mi att erő sen szét ta golt for má lis (vá lasz-
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tott!) cso port ban sem, s hogy az ef fé le fej le mény ter mé sze te sen lát ha tó vá is vá lik. A Treff-
ku pac ugyan ak kor pa ró di á ja is az egy ko ri ter vek nek, hi szen mint ha azok meg va ló su lá sa 
vol na, sok kal in kább, mint más ku pa cok, s nem jo go su lat lan így vé le ked ni, mert a Treff 
bel ső ko hé zi ó ja erős és nyílt. A Treff azon ban az AKG el le ni szer ve ző dés sé vált (kul tu rá lat-
lan ság + ar ro gan cia + ka masz vad ság + ön telt ség) min den AKG-ban ta lál ha tó esz köz és 
le he tő ség ki hasz ná lá sá val.

Az egyé ni tör té ne tek re felesküdött AKG15 szem pont já ból pe dig azért ta nul sá gos a ter mek 
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15 „Az AKG mű kö dé sé nek kö zép pont já ban az egyes gye rek áll” (Ebi hal, 13. oldal).

16 Vegyük pél dá ul az év nyi tót, ami már har ma dik éve úgy zaj lik, hogy az év fo lyam ok sor ban 
le te le ped nek egy-két nap ra va la hol a Du na mel lett egy bé relt üdü lő ben, bú csúz tat ják a nya rat, 
és elő ké szí tik az évet, ját sza nak, ér té kel nek és dön te nek. Majd egy ha jó egyen ként fel ve szi, 
össze gyűj ti őket, s vé gül az egész is ko la együtt ér ke zik vissza Pest re. Vagy vegyük a tan év zá rót, 
ami év ről év re egy há rom na pos tan tes tü le ti tá bort je lent (Csil le bér cen, Do bo gó kőn, Ki rály ré ten, 
Bé ren), és a ket tő közt a nyá ron is és a szor gal mi idő ben is sok-sok tá bort, uta zást, ka lan dot 
ter vez tek.

is ko lai „el len kul tú ra” ezen könnyed, de rűs, né ha ko moly ta lan, si pá ko ló, né ha meg csep pet 
sem ko moly ta lan vi lá gá ból. Olyannyi ra, hogy az AKG-t kü lö nö sebb erő szak nél kül le le het-

ál la po ta, mert az egyes di ák ezek ben a te rek ben nem küz döt te, nem küzd he ti le si ke re sen 
azt az el ide ge ne dett sze mély te len sé get, amely a ta nu lá si szi tu á ció kí nos kö rül mé nye a 
ha gyo má nyos is ko la szer ve zet ben. A tár sas ság nem vált adott ság gá, van nak szer tar tá sai és 
ün ne pei, van nak ös vé nyei és tisz tá sai, de nem ele ven min den na pi nor ma, meg szo kás, ih let 
és tra dí ció. Így az tán az egyes di ák meg le he tő sen véd te len a Treff-ku pac-fé le in vá zi ók kal, 
ár má nyok kal, fer tő zés sel szem ben.

A di á kok szá má ra nincs és nem is kép zel he tő el ma ra dék ta la nul és hi ány ta la nul jó is ko la, 
és nem iga zi di ák az, aki nem pró bál ja ki a ta ga dás ka land ját is ko lá já val szem ben. A jó is ko-
la is rossz, csak más ként, mint a töb bi ek – s ha er ről nem tud, ak kor nem is jó iga zán. Az 
AKG túl sá go san csa lá di a san kép zel te el eze ket a vár ha tó és ter mé sze tes (bár egye di leg 
mind ig meg le pő és jo go san ag go dal mat kel tő) konf lik tu so kat. A jó ra tö rek vő és nyílt AKG-t 
nem in ge rel he ti föl és nem is in ger li a jó val fe le se lő, ci va ko dó di ák. (Aki annyi ga li bát okoz 
má sutt.) A rossz mel let ti köl tői val lo más, az alat to mos go nosz ko dás, a sza bad sá got a sza-
bad ság meg csú fo lá sá ra hasz ná ló össze fo gás vi szont már vá rat lan ki hí vás az is ko la szá má ra. 
Erős és tisz ta kon túr jai van nak az AKG éles fé nye i nél. S fo gak össze szo rít va, de se dur va 
je le net, se nagy át ren de zés, se gyors rend csi ná lás nem kö vet ke zik, nem kö vet kez het. (Ér-
dem az is, ami nem tör té nik.) Az vi szont nincs még ki ta lál va, mi nek kel le ne tör tén nie.

(Iskolaitábor–táboriiskola)

Az AKG-t csak olyan pe da gó gu sok ter vez het ték meg, ta lál hat ták ki, akik nek már volt 
ré szük a fi a ta lok kal, a di á kok kal, a ti zen éve sek kel va ló sza bad együtt lét él mé nyé ben. Csak-
hogy ef fé le él mé nyek re még a leg jobb ál la mi is ko la a leg jobb di á kok kal és a leg el szán tabb 
tan árok szá má ra is csak igen szű kö sen adott, ad ha tott le he tő sé get. Ezek az él mé nyek „kri ti-
kus mennyi ség ben” – mely után a pe da gó gi ai köz le gény már nem lel meg nyug vást töb bé az 
ál la mi ál ta lá nos ka szár nyák ban – a gyá va ság gal ki bé lelt is ko lán kí vül ről vol tak be sze rez he-
tők, pél dá ul nyá ri tá bo rok ban. Egyál ta lán nem le het vé let len az is ko la ala pí tást kez de mé nye-
ző Horn György (csa lá di-pe da gó gi ai tra dí ci ó ra is tá masz ko dó) tá bo ri múlt ja. És az is ko la 
je len leg is gaz dag tá bo ri éle te.16 Azt gon do lom, az AKG na gyon so kat me rí tett az ál la mi 
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ne ír ni úgy, mint egy tá bor ba köl tö zött is ko lát vagy is ko lá ra hang sze relt nyá ri tá bort. Te hát 
itt, úgy vé lem, az ana ló gi á nál mé lyebb meg fe le lés ről van szó. An nak a tá bo ri él mény nek az 
is ko lai vál to za tá ról (téliesítéséről), hogy a di ák és a ta nár, mint fi a tal és fel nőtt em be rek, 
le het nek tár sak, ké pe sek az egyen ran gú ság ra, min den ad mi niszt ra tív rend csak el vá laszt ja 
őket, a tel jes élet él mé nye nincs ki re keszt ve kap cso la tuk ból, a ta nu lás pe dig az együtt élés 
szer ves ré sze, és a bol dog ság is ott ólál ko dik a sát rak kö rül. (Az apák va la ha ilyes mi vel 
vi gasz ta lód tak, fi a ik pe dig ezt szen te sí tet ték örök sé gük ként.) Az AKG te hát az a hely, ahol 
a szi vár vány a föl det érin ti.

Csak hát, tud juk, ilyen hely nincs. A tá bor igen is egy égi tü ne mény, egy ér zék csa ló dás va ló-
sá ga. A tá bor iga zá ból a kel le met len sé gek me ta mor fó zi sa, ide ig le nes és al kal mi lét for ma, 
sok-sok bosszú ság gal, ké nyel met len ség gel és kény sze rű ség gel, és csak a min den na pi lét hely-
zet konk rét és ál ta lá nos ta ga dá sa ként lesz, le het kü lön le ges ér té kek és él mé nyek for rá sá vá. 
Tegyük eh hez hoz zá, hogy a szo ci a liz mus ide jén a tá bor az önér ze ti já té kok te re pé vé vál ha tott; 
a tá bo rok ban le he tett kí sér le tez ni, éven te tíz me leg nyá ri nap ra, a fák közt, sze líd vi zek part ján, 
egy iga zi szo ci a liz mus vagy egy iga zi de mok rá cia meg va ló sí tá sá val, vagy va la mi el len ci vi li-
zá ci ó val, eset leg egy sze rű ide o ló gia nél kü li ség gel. A ter mé szet ide o ló gi ai fö lé nyé nek el is me-
ré sé vel. Nagy me rész ség volt ez ak kor. Iz gal mas, és még is ve szély te len.

A Párt, a KISZ és az Út tö rő kint a sza bad ban ke vés bé nyom ta el – mert sem mi vel nem 
tud ta pó tol ni, he lyet te sí te ni – az egyé ni tar tást. Az eső és a sá tor cö vek nem volt ma ni pu lál-
ha tó. (Az is ko lá ban ez könnyeb ben és ter mé sze te seb ben ment.) Egy ki csit min den ki a ma ga 
ura le he tett; egy hi va ta lo san nem hi va ta los kis he lyen, szűk kör ben és rö vid idő re oly kor 
mint ha le het sé ges lett vol na min den. In kább zaj lott a tör té ne lem nyá ron, a csil la gos ég alatt, 
mint a vö rös csil lag gal fel bé lyeg zett tan ter mek ben.

Alig ha le he tett vol na ta lál ni von zóbb él ményt, ele ve nebb ha gyo mányt egy va ló ban le het-
sé ges sé vált sza bad is ko la meg ala po zá sá hoz a for du lat előtt, a nyolc va nas évek vé gén, mint 
a tá bo ri idill. Meg kel lett pró bál ni a tá bo ri szel lem meg ho no sí tá sát az is ko lá ban; egy is ko-
la ala pí tás az ál la mo sí tott kul tú rá ban mi egyéb le he tett vol na amúgy is, mint ki vo nu lás, 
tá bor ve rés, indiánosdi? Kint ma rad ni a sza bad ban! Mi cso da öt let! Nem kell hoz zá sem mi 
bon tás, sem mi el haj lás vagy áru lás, és má ris si ke rül het ha tá ro kon túl és kor lá to kon kí vül 
len ni. El kép zel he tet le nül me rész ra di ka liz mus egy csöpp nyi kö vet ke zet len ség, kö vet ke ze-
tes ség árán: oda bent is úgy vi sel ked ni, mint ha még kint vol ná nak, kel le mes, nyá ri fesz te len-
ség gel, szem te len ter mé sze tes ség gel. (A re form szo ci a liz mus majd nem pár tol ta – ha tu dott 
vol na ma gán kí vül pár tol ni bár mit is – a no mád szel le mi pró bál ko zá so kat, mert a kör négy-
szö ge sí tés ét, a szo ci a liz mus pol gá ro sí tá sát vár ta tő lük. Ahogy ők is ma guk tól.)

Per sze a do log tá bo ri né ző pont ból csak fe le má san si ke rül he tett. Az is ko la nem ki vi te-
lez he tő no mád vál lal ko zás ként. Még az az is ko la sem, ame lyik egy va ló di törzs fő nök re 
bíz za a sor sát. (És Horn György va ló szí nű leg az idő tájt a leg va ló dibb no mád volt a 
ma gyar pe da gó gi á ban.) No ha az ala pí tás el ső két éve egy gran di ó zus tá bo ro zás volt, sza-
bad ván dor lás a vá rosi és ál la mi ren ge teg ben, a vég ered mény még sem egy tá bor, ha nem 
egy is ko la. Ahol a sza bá lyok ugyan elég gé tá bor sze rű ek, de nem okoz hat meg le pe tést, ha 
eze ket a tá bo ri sza bá lyo kat az is ko la la kói egy is ko la kü lö nös rend je ként vették tu do má sul. 
Ahol igen sok esz köz és le he tő ség áll ren del ke zé sük re ah hoz, hogy kö zös és sze mé lyes 
bu ta sá guk, ön zé sük, éret len sé gük ér vé nye sí té sé re hasz nál ják fel a kol lek tív és egyé ni sza-
bad ság hely ze tet. Ha nem kö te le ző órá ra men ni, ak kor nem is men nek órá ra. Csak hogy az 
órán még is ott kel le ne len ni (te hát jön a pat ró nus, hogy rá be szél jen, jobb be lá tás ra bír jon), 
hi szen az vol na a lé nye ge az ef fé le égi sza bad ság nak, hogy ön igaz ga tó ter mé sze ti erők 
tük re. Hogy a di ák vol na ön ma ga leg jobb ta ná ra (ahogy ezt a mo dern pe da gó gia ta nít ja).  
S amed dig ez a té tel igaz, és ez egy elég szé les sáv, ad dig az AKG pom pás in téz mény. 
Ami kor tól fog va pe dig nem – és ez a sáv sem szű kebb –, on nan tól kez dőd nek az AKG prob-
lé mái. Az is ko la a gyer me ki lel ki erők sza bad mű kö dé sé nek vi lá ga ként ter ve ző dött, mint ha 
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ez meg fe lel ne a no mád lét tör vé nye i nek. Csak hogy a gyer mek kor lát lan, de meg le he tő sen 
üres szu ve re ni tá sa (mert ér ték kö zöm bös és irány ta lan) nem il lesz ke dik a no mád szel le mi 
lét ra di ká lis tar tal mi szu ve re ni tá sá hoz. Csak a tá bo ri lát sza tok sze rint. Tá bo ri dísz le tek 
közt. A no mád tör vé nye ket per sze be le ál mod ták az AKG-ba, de nem mű köd nek, nem hat-
nak, vér sze gény kí sér te tek in kább; a ri o ga tás hoz nem elég csú fak, a csá bí tás hoz nem elég 
ele ve nek. (Mint ha a Ba la ton part ján az vol na a szi go rú nyá ri sza bály, hogy nem kö te le ző 
fürdeni. Ki le pőd ne meg azon, hogy ugya nez a sza bály ugya nott egé szen más ként mű kö dik 
majd ősszel. Az AKG-ban per sze azt re mél ték, hogy a ta nu lás mind ig olyas fé le ter mé sze tű 
lesz majd, mint a nyá ri ba la to ni für dés.)

Pe dig az is ko lát kör be bás tyáz ták, te le tűz del ték tá bo rok kal. Egé szen ter mé sze tes, hogy a 
tan tes tü let tá bor ral zár ja és nyit ja a tan éve ket. A kö te les ség tu dó pat ró nu sok rend sze re sen 
jár ják di ák ja ik kal az or szá got hét vé ge ken. A ta ní tás nak is van nak tá bo ri for mái, a té ma hét től 
az epo chá ig. Ahogy a ku pac is in kább egy tör zsi szö vet ség, mint egy ta nu ló cso port. Ám 
nem csak a tá bo rok ke rí tet ték be az is ko lát, ha nem az is ko la is a tá bo ro kat. A leg utób bi tan-
év zá ró tá bor ban azt lát tam, már oda is ki köl tö zött az is ko la. Az in téz mé nye sült tör té ne tet 
nem le he tett fel füg gesz te ni. A já té kok mes ter kél tek vol tak, ön fe ledt ség nek nyo ma sem volt, 
egy le ve gő be emelt is ko la rop pant ter he ne he ze dett a vál lak ra és a kép ze let re.

A tá bor ér zel mek, él mé nyek sű rít mé nye. A foly to nos cse lek vés és kez de mé nye zés tű zi-
já té ka. Tar tó san mű vel he tet len és ki bír ha tat lan. Az AKG-ban az is gond, ha mind ig ég va la-
hol a tűz, hi szen nem le het örök ké szen lét re be ren dez ked ni, és az sem jó, ha ki al szik, mert 
a szün te len lo bo gás az is ko la meg ha tá ro zat lan sá gá nak egye dü li biz to sí té ka, nél kü le azon nal 
me re ved ni kezd. Nem árt, ha egy is ko la úgy mű kö dik, hogy át jár hat ja a szél, mert csen de sen 
pi hen, mert nem tor la szol ja el sen ki az uta kat, mert nincs fel vo nu lás és le vo nu lás, mert min-
den ki el fog lalt vagy min den ki sza bad. Az AKG re mek hely, ami kor az em ber úgy ér zi, hogy 
egy nagy tár sa ság tart itt most va la ho vá, fel sza ba dul tan, de rű sen, oko san, most épp te tő 
alatt, de vál to zat lan ter mé sze tes ség gel. Az AKG kel le met len hely azt ta pasz tal va, hogy a 
tá bo ri ide ig le nes ség, kap ko dás in téz mé nye sült, üzem mód dá (gé pi es sé) vált, egy-két sá tor-
cö vek vé di az össze om lás tól.

A tá bo ri tör té net nek van még egy fan tasz ti kus for du la ta is. A di á kok sze re tik, tu do má sul 
vet ték, meg szok ták azt, hogy is ko lá juk egy sza bad hely, a ta nu lás al kal mi kel le met len sé gei 
el le né re is. Nem ug rál tat ja őket iz gá ga tan sze mély zet, sem csen gő, sem por tás, sem igaz ga-
tó. Nem fe nye ge ti őket sem in tő, sem egyes, sem röp dol go zat, nem szo ron gat ják őket há zi 
fel ada tok. (Hogy mind ezek a rém sé gek nyom ta la nul el tűn tek vol na, azt azért nem mond ha-
tom, ki tes sé kel ték őket az aj tón, vissza mász tak az ab la kon.)17 Így hát az is ko lai tá bo rok, az 
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17 A pon to zás nak és az osz tá lyo zás nak va la mi fé le fur csa össze ol va dá sa zaj lott le. Az elég te len 
he lyét át vet te a nul la, an nak meg szé gye ní tő, fe nye ge tő töl té se nél kül. Az ötös vi szont a ha tos sal 
ki e gé szül ve meg őriz te az el is me rés, az ér dem jegy po zi tív han gu la tát.

A ha gyo má nyos szá mon ké rés nek, el len őr zés nek szin te min den vál to za ta elő for dul az is ko lá-
ban, ta ná ron ként egyé ni leg a di á kok kal el fo gad ta tott vál to zat ban, te hát a sze mé lyes ta ní tá si stra-
té gi á ba vagy tak ti ká ba il leszt ve. Mi vel a ta nu lá si szi tu á ció, a tan óra nem zárt, a ta nár nem meg-
bí zott ként, ha nem mind ig csak a ma ga fe le lős sé gé re megy be az órá ra, ezért a leg kí mé let le nebb 
számonkérő ak tus is el há rít ha tó. Ezért nem is ér de mes pró bál koz ni ve le. (Az ha ma rabb elő for dul, 
hogy a di á kok közt van né zet el té rés a kö ve ten dő tem pót és a kí vá na tos tel je sít ményt il le tő en.)

Há zi fel adat meg azért kell, mert el kell vé gez ni az anya got. S elő for dul, hogy si et ni kell, 
hi szen amennyi re di na mi kus for ma az epo cha, leg alább annyi ra tö ré keny is, s pél dá ul a tan-
anyag csú szá sát elég ne he zen vi se li el. A leg ke ve sebb az, hogy a tan anyag csú szás a kö vet ke ző 
epo chát meg nyo mo rít ja. Egyéb ként pe dig ha vol na na pi hu szon öt órá ban mű kö dő is ko la (az 
AKG né ha ilyen), an nak is túl zsú folt len ne a tan anya ga. Ott is meg je len ne előbb vagy utóbb a 
há zi fel adat. S az el nem vég zett há zi fel ada tot is há zi fel adat tal kel le ne pó tol ni. (Leg fel jebb 
ne ga tív idő ben. Mi az egy di ák nak?)
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is ko la új ság ban meg je lent írás be li be szá mo lók so ka sá ga sze rint – ke ser ves pró ba té te lek, 
szin te a kö rül mé nyek től füg get le nül.18 (Még ha csak ar ról len ne szó, hogy a pa nasz ko dás, 

 

replika104

18 „Ez volt Ro má nia. (Egy er dé lyi tú rá ról van szó – T. G.) Kel le mes – nem? Mi kor vissza tér-
tünk Püspökladányba, egypá ran meg szó lal tak: Tu dod, mi kor me gyek legközelebb Ro má ni á ba? 
Pi ros hó esés kor!” (Press, 1991. szeptember 25.)

A tár sal gó ban „jöt tünk össze, hogy reg ge liz zünk, kár tyáz zunk, sak koz zunk, szó val el tölt sük 
a ren del ke zé sünk re ál ló ren ge teg időt, mellyel nem na gyon tud tunk mit kez de ni” („Ötna pos 
hi deg rá zás”, Press, 1992. már ci us 13.).

„Dél után le men tünk az óce án hoz. Le szá mít va, hogy ke gyet len hi deg és sós volt a víz, egész 
jót úsz tunk ben ne” (Press, 1992. no vem ber 18.).

Per sze azért az ilyes fé le za va rok mö gött ki pár ná zott gyer mek kort is fel té te lez he tünk ma gya-
rá zat ként. Mi kor is, mond juk, az ün ne pi csa lá di tú rán, meg azon túl is, több fel nőtt is az egy 
gyer mek bol dog sá gá ra kon cent rál. S így az AKG ép pen csak elég té tel. A tá bor és a tú ra pe dig 
egy sze rű en pro vo ká ció.

nya fo gás, fin tor gás, utál ko zás, ké nyes ke dés mű fa ji kö ve tel ménnyé vált a di ák írók kö zött, az 
is elég meg hök ken tő vol na.) Az is ko lá ban ugya nis nincs olyan mi ni mum, amit alul ne le het-
ne tel je sí te ni iga zán sú lyos kö vet kez mé nyek nél kül. Nincs olyan sza bály, amit meg ne le het-
ne szeg ni kü lö nö sebb koc ká zat nél kül. Nincs olyan nor ma, amit fél re ne le het ne tol ni, ha 
túl sá go san ké nyel met len, anél kül, hogy iga zán baj len ne be lő le. A tá bor azon ban más. A 
kel le met len sé gek el há rít ha tat la nok, a vissza vo nu lás ne héz kes, a sza bá lyok ri de gek, a nor-
mák kal sem le het ku ko ri cáz ni. A tá bor áll, ha a tá bo ro zó is meg áll a sa ját lá bán: az is ko la 
akár hogy el van, to por gó, hát rá ló, el he ve rő di á kok kal is, nem ázik be, nem lop ja el a ró ka, 
nem tö rik be le, nem fogy el. Így hát fo gyat ko zó ban a tá bo ro zó kedv. Mert a di á kok is 
ma guk kal vi szik az is ko lát a tá bo ra ik ba, nem csak a tan árok. Nem ér tik, mi ért akad össze a 
lá buk a tú rán, mi ért nyű gö sek a busz ban, mi ért gyű lö lik a hi de get, a me le get, a sze let, az 
esőt, mi ért csak a rossz ka ja meg a fá radt ság meg a hü lye cso port ve ze tő a ki be szél he tő 
em lék az uta zá sa ik ról, nem ér tik, mi ért os to ba, el len szen ves és ké nyel met len az egész vi lág 
Fran ci a or szág tól Ro má ni á ig.

Nem tud ják, nem is me rik föl, hogy is ko lá juk egy re zer vá tum, ahon nan ki lép ve sen ki sem 
áll töb bé tó tá gast a ked vü kért, sen ki sem lesz töb bé a bo hó cuk és az őr an gya luk – amit ta ná-
ra ik tól nap mint nap el vár nak és meg is kap nak. Az AKG-ból néz ve rossz, kel le met len is ko-
lá vá vá lik min den. Oly kor még a csa lád is. És rá adá sul ma ga az AKG is egy re el vi sel he tet le-
nebb. Az AKG te hát elég gé tá bo ri is ko la ah hoz, hogy vi lág ér tel me zés sé vál jon, s ez gyak ran 
okoz oda kint ér zék csa ló dást, szín vak sá got, arány té vesz tést, csil la pít ha tat lan szom jú sá got.

Van azon ban egy tá bor, ami biz to san ki vé tel, so ha sem csa ló dás. A nulladikosok tá bo ra. 
Ez az a hely, ahol az új di á kok be ava tá sa és be fo ga dá sa tör té nik. Ez mind ig iga zi tá bor, 
ko moly és ala pos elő ké szü le tek kel, rész le tes for ga tó könyv vel,19 fan tasz ti kus já ték kí ná lat tal, 

19 A kö zép kor cí mű tá bo ri for ga tó könyv be ve ze té sé ből: „A kö zép kor ban va gyunk. Nyolc tar to-
mány sze ret ne egye sül ni. Ah hoz, hogy ez si ke rül jön, a tar to mány ne me se i nek el kell fog lal ni uk 
egy vá rat, ami azon ban csak kü lön bö ző pró bák tel je sí té sé vel si ke rül het. A ne me sek egyik fon tos 
fel ada ta, hogy meg is mer jék egy mást. Így majd együtt tud nak har col ni a bo szor ká nyok el len 
(Ócs ka, Ra maty, Ramatyka), akik mind ig meg akar ják hi ú sí ta ni a ter vün ket. Ha ki áll ják a pró-
bá kat, egye sül het nek, és az ál ta luk meg vá lasz tott ki rály lo vag gá üti őket.”

egy perc nyi szü net nél kül, pá lya ud var tól pá lya ud va rig. Mind ezt azért, hogy az új AKG-s 
diá kok meg is mer ked je nek egy más sal, pat ró nust vá lassza nak, át él hes sék a sza kí tást ed di gi 
is ko lai éle tük kel, meg érez hes sék az új tör té net han gu la tát. Ál ta lá ban fe lejt he tet len él mény 
mindannyiójuknak… S az tán a Rak tár ut cá ban mi egye bet is te het né nek, igye kez nek az él - 
mény nyo má ba ered ni, meg ke res ni ezt a tü ne mé nyes tá bort az is ko lá ban, s az évek múl tán, 
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ha ki csit re zig nál tan és csa ló dot tan is, mert az AKG nem fe lel het meg a ma ga kel tet te vá ra-
ko zá sok nak, még is in di án önér zet tel lép nek ki a fe hé rek vi lá gá ba.

Az AKG ese té ben a kí vül ál ló nem ke rül het ab ba a hely zet be, hogy már is mer ni vé li az 
is ko lát, ám be nyo má sa i nak ér zé ki, jel ké pes meg je le ní té sé re nem na gyon ta lál pél dát. Itt szin-
te min den ese mény ben ben ne van a tel jes tör té net, min den rész let ben az egész is ko la. Az is 
az is ko lá ról szól, hogy mi lyen ülés esik a székein,20 az is, hogy egy di ák lány ba rát sá go san 
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20 Horn György egyik anek do tá ja ar ról szól (ér de kes, ér té kes, foly ton gya ra po dó és szí ve sen 
me sélt anek do ta kinccsel ren del ke zik az is ko la éle té ről), hogy mi ként vizs gál ták meg a ki vá lasz-
tott szék faj ta al kal mas sá gát a leg hosszabb lá bú és a leg na gyobb fe ne kű kol lé ga köz re mű kö dé-
sé vel. (Az, hogy egy ilyen tör té net nek a sza bad ság ról szó ló tör té ne tek kel egyen ran gú je len tő sé-
get tu laj do nít, az AKG-s iden ti tás fon tos ele me.)

meg szó lít az ut cán, mert lá tott az is ko lá ban és kí ván csi rád, az tán meg át néz raj tad, mert nem 
tet szet tél ne ki, és az is, hogy mennyi ért le het el ad ni egy szőt test a ka rá cso nyi vá sá ron.21 (Így 

21 A ka rá cso nyi vá sár is ko lai ha gyo mánnyá vált. Az al ko tó kö rök és az if jú vál lal ko zók cso port-
jai ke res ked nek mél tó sá guk, ér ték rend jük, ked vük, ügyes sé gük dik tál ta ter mé kek kel és árak kal. 
Nem a pi ac ke gye it ke res ve, ha nem egy kis al ter na tív pi a cot nyit va. Ele in te been ged ték a kin ti 
pi ac kép vi se lő it is, de túl nagy volt a kont raszt, össze egyez tet he tet len volt a men ta li tás be li 
kü lönb ség.

hát az ed di gi ek ben bi zo nyá ra so ro zat ban el kö vet tem ma gam is azt a hi bát, amit az AKG lá to-
ga tói alig ke rül het nek el, hogy az el ső kü lö nös je le net ből ol vas sák ki az is ko la lé nye gét. 
No ha ben ne van, ben ne le het, de a ki ol va sás csak lát szó lag könnyű.) Rend kí vü li je len ség ez, 
hi szen is ko lá ink több sé ge épp csak ár nya la tok ban – bár oly kor nem lé nyeg te len ár nya la tok-
ban – fe le lős sa ját ma gá ért. Egyé ni sé gük nincs, tör té ne tük át tet sző, jel ké pe ik ra gad vá nyok, 
eset leg tö re dé kek ből ra kó dik össze egye di sé gük. Ami ből van nak, ab ból csak a ki sebb vagy 
egy egé szen ki csi há nyad a sa ját juk. Tör vé nyek és vé let le nek ki szol gál ta tott jai.

Ahogy a pe da gó gi ai ve ze tő egy ré szeg, rok kant in di ánt ját szik va la me lyik nul la di kos 
tá bor ban, abban épp úgy ben ne van az AKG sze mé lyi sé ge, mint ami kor az egyik is ko lai 
ta va szi fesz ti vá lon a tes tü let tag ja i ból ver bu vá ló dott szín tár su lat elő ad ja A wa le si bár dok 
pa raf rá zi sát. Pe dig a két já ték mi nő sé ge, ér té ke kü lön bö ző. A krimijáték a kó tya gos in di á-
nok kal és a rasszis ta fe hé rek kel mu lat sá gos volt ugyan, de jó íz lés hí ján. Kocs ma pe da gó gia volt: 
hat ni bár mi vel, bár ho gyan.22 A nul la di kos tá bor ban egy ilyen pro duk ció két élű fegy ver. Ha 

22 Per sze ez a jel lem zés té ves. Nem kocs ma pe da gó gia ez, ha nem blődli, idét len ke dés, in fan ti-
liz mus. Ami a tá bo ri élet, min den jó tá bo ri élet ko vá sza, hu mo ra, bá ja. Mond hat nánk, a tá bo ri 
élet hő fo ká nak mér tékegy sé ge. Mi nél több fel sza ba dult mar hás ko dás fér be le egy tá bor ba, 
kö rít ve, vált va a köz na pi hő si es sé get, baj tár si as sá got, ön zet len sé get, an nál iga zibb a tá bor, an nál 
em lé ke ze te sebb. Az per sze vál to zat la nul prob lé ma, hogy ezt a bo lon do zást ne héz le het pe da gó-
gi ai uta lá sok ként, jel zé sek ként nem fél re ér te ni.

az is ko la már a leg el ső pil la nat ban ilyen ön fe led ten szol gál ja a kel le mes ség igé nyét, ha 
be mu tat ko zás köz ben má ris zá ró jel be te szi és el tá vo lít ja ma gá tól egy de rűs hely zet ked vé ért 
alap ér té ke it és szü ne tel te ti mél tó sá gát, ak kor a to váb bi ak ban már ne he zen lesz ké pes meg-
le pe tés re, akár jó, akár rossz ér te lem ben. A wa le si bár dok ból írt fri vol ko mé dia elő adá sa 
vi szont egé szen más ról szólt. Ez olyan aján dék volt a ta ná rok tól a di á kok nak, ami ugyan 
nem rend kí vü li, de rit ka és fe lül múl ha tat lan. Óri á si mun ka kell hoz zá, jó da rab és ki tű nő 
já té ko sok. En nek ered mé nye ként a szí nész, a ta nár és az em ber hang sú lya egy be es het, 
ahogy ez út tal meg is tör tént. Az el len áll ha tat lan ko mé di ás, a di ák ja i nak élő ta nár és a sza bad 
em ber ta lált itt egy más ban ön ma gá ra. Olyan út ra  va ló él mény ez a di ák tar soly ba, amely nek 
min den mor zsá ja ara nyat ér.
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A két él ményt nem aka rom sem össze ad ni, sem egyi ket a má sik ból ki von ni. Jel lem ző nek 
sem mond ha tók. Sem a csőd, sem a cso da nem min den na pos. (Bár az, hogy le het sé ge sek, 
hogy ész re ve he tő ek és meg ra gad ha tó ak, hogy tud nak ma guk ról, épp elég di cső ség. Rit ka az 
az is ko la, ahol meg pró bál hatsz leg jobb len ni, és ahol be le buk hatsz a vál lal ko zá sa id ba.) 
An nak il luszt rá lá sá ra emel tem ki őket az AKG-s él mény fo lyam ból, hogy vi lá gos sá tegyem: 
eb ben az is ko lá ban a nagy sze rű je le ne tek gyak ran azo nos tő ről fa kad nak a lehangolóakkal. 
Egya ránt egy nagy sza bá sú erő fe szí tés gyü möl csei.

Elő for dul az is, hogy az is ko la ön ma ga mű köd te té sé ben ki me rül ve üre sen jár. Ami kor a 
fá radt és vi har vert ha zai is ko lák szte re o tip cse lek vé se i nek je len lé té vel hök kent meg. Ami-
kor a sem mit te vés és pa nasz ko dás vir tu o zi tá sa lesz AKG-s sa ját ság. S ha ezt is egy szín há-
zi elő adás nak te kint jük, ak kor van olyan sze rep lő, aki mind há rom da rab ban ját szik, aki te hát 
ön fel ál do zó an dol go zik egy elő adá sért, az tán lóg az órá in; a ne mes is ko lai arc él ap ró kis 
rész le té vel baj ló dik, az tán ot rom ba sá go kat mű vel. Van ilyen AKG-s re per to ár is. Min den-
eset re amíg A wa le si bár dok-fé le színielőadás lét re jöt té nek fel tét elei fel is mer he tő en je len 
van nak, ad dig az AKG ere de ti ön azo nos sá ga – a vi szon tag sá gok el le né re is – biz to sí tott és 
bi zo nyít ha tó.

(AvázlatosEbi hal tólazelrejtőzöttiskoláig)

Az AKG tör té ne te ter ve ződ he tett vol na fo lya ma tos épít ke zés ként, mind ig te ret, időt, ener-
gi át hagy va az ide ig le nes, ala ku ló, vál to zó, ké szü lő is ko la ré szek épí té sé nek foly ta tá sá ra és 
be fe je zé sé re. Nem lett vol na tra gé dia ez, le he tett vol na ele ve így gon dol kod ni az ala pí tás -
ról, ha már a tel jes is ko lát, az is ko la tel jes át for má lá sát vet ték cél ba. Sőt, a ra di ká lis vál toz-
ta tás nak ezen a szint jén, még ha a for du lat is a ki in du ló pont, nem is le het más a meg va ló-
su lás, mint fo lya ma tos pró bál ga tá sok, kor rek ci ók ered mé nye. A kí sér le ti jel leg től va ló tör-
té nel mi ir tó zás mi att azon ban az is ko la úgy tett, mint ha ké szen in dult vol na. Ha tal mas ener- 
gi á kat kö ve telt ez, ha tal mas ener gi ák po csé ko lód tak el emi att, s az üze me lés köz be ni ala po-
zó mun kák ra nem volt fenn tart va, biz to sít va kü lön ka pa ci tás. (Mi köz ben az ebéd ké szült, a 
há zi ak nak még a fö dé met is el kel lett ké szí te ni a kony ha fö lött, meg be ve zet ni a vi zet, meg 
be üve gez ni az ab la kot.) Az ide ig le nes ség meg le pe tés sze rű en vet te át a ha tal mat az is ko lá-
ban. Egy ro ham mun ká ban be ren de zett fo lyo són, nap ról nap ra ké szü lő al kal mi jegy ze tek ből 
ta ní tot tak az ál lan dó kor rek ci ó ra szo ru ló mun ka rend ben a tör té net egé szét az el ső pil la nat -
tól szem elől té vesz tő tan árok.23 Hi he tet len lel ke se dés sel fed ve el mind ezt. Az ide ig le nes- 
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23 A tes tü let 1988 őszén kez dett el dol goz ni (nem tel jes lét szám ban, volt, aki ha lasz tást kért), 
két évet kér ve és kap va ar ra, hogy el ké szít se az új tan anya go kat. Egy év múl va, mi kor már 
nagy já ból ké szen vol tak az el ső más fél év do ku men tu ma i nak az el ső vál to za tai, a tes tü let úgy 
dön tött, hogy nem vár to vább, nem kí noz zák ma gu kat to vább az ed dig több sé gük szá má ra is me-
ret len és szo kat lan tan tárgy-pe da gó gi ai, tan könyv szer kesz tői, is ko la ter ve zői, szak írói, tan terv-
ké szí tői mun ká val, jöj je nek a gye re kek mi nél előbb, úgy min den könnyebb lesz. És 1989 őszén 
már zaj lik a fel vé te li, 1990 feb ru ár já ban pe dig meg ér ke zik az el ső év fo lyam. Az ide ig le nes ség 
csap dá já ba te hát ön ként, lel ke sen, fel ké szü let len sé gé től va ló fé lel mé ben ro hant be le az is ko la. 
De ne fe led jük, mi e lőtt ezt fel ró nánk ne kik, hogy 1989 egy szé dü le tes sé gyor sult ide jű év volt. 
A rend szer vál tás pél dá já val, sű rű ese mé nye i vel és lel ki szi tu á ci ó já val egya ránt.

ség lég kö re és kö vet kez mé nyei szin te sem mit sem hagy tak iga zán be fe je ződ ni. Át hi da ló 
meg ol dá sok, rög tön zé sek ra kód tak egy más ra, vál toz tat ták egy mást moz dít ha tat lan ná, rög-
zí tet té, vég le ges sé. Az em be ri ener gi ák ból sok kal több fo gyott el a túl fű tött és pa zar ló üzem-
mód mi att, mint amennyit a fel ada tok ön ma guk ban kö ve tel tek vol na. A tan árok több sé ge je len tős 
men tá lis, szak mai és fi zi kai adós sá go kat hal mo zott föl az évek so rán, így te hát nincs  
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moz gó sít ha tó tar ta lék a va ló di foly ta tá sok hoz, le zá rá sok hoz. El vi sel he tőbb nek tű nik elő re-
me ne kül ni, mint az in ga tag szel le mi épít mé nyek meg erő sí té sé vel vé gez ni vég re.

Itt van mind járt az Ebi hal ese te. Ere de ti leg sem ké szült el; sem stí lu sá ban, sem gon do la-
ta i ban, sem té te le i ben, sem ki fej tett sé gé ben nem hi te les szö veg, és 1990-ben sem volt az. 
Bár eré nyei, ra di ka liz mu sa min de nért kár pót lást ígért. Szük ség volt rá, el le he tett kez de ni 
ve le a mun kát fo gya té kos sá gai el le né re is, hi szen min den ki fe jé ben mint ha ké szen állt vol-
na az is ko la; az óva tos ság, az elő re lá tás szé gyell ni va ló ma ra di ság nak szá mí tott, az Ebi hal-
ra szin te csak iga zo lás ként, hi va ta los irat ként, do ku men tum ként volt szük ség. (Meg szent 
irat ként, per sze. Mel les leg. Le he tett az írás nak kul ti kus sze re pe az ala pí tás kor, hi szen elő-
ször so ron ként, sza van ként jött lét re az is ko la – és az ala pí tók nap lói egy szer majd ta lán 
fel idéz nek egy gyö nyö rű, kép ze let be li is ko lát… és an nak ha lá lát a meg va ló sult álom ban –, 
ám a mun ka írá sok iszo nyú ha szon ta lan ság nak tűn het tek a hi ány zó és a vár va várt gye re kek-
hez ké pest.) Más ként alig ha ma rad hat tak vol na ben ne dur va hi bák. Olya nok pél dá ul, hogy 
egy he lyütt – nem kis büsz ke ség gel – tör li a „kö te le ző” szót az AKG szó tá rá ból, né hány 
ol dal lal ké sőbb az tán még is hasz nál ja, fi gyel met le nül, árul kod va a meg írás, a szer kesz tés 
kö rül mé nye i ről és han gu la tá ról.

Az tán egy szer re még is el kez dett mű köd ni, hi vat ko zá si pont tá vált az is ko lán be lül és az 
is ko lán kí vül is. A di á kok nak, a szü lők nek és az új ta ná rok nak eb ből kel lett meg is mer ni ük 
az is ko lát. Las san al kot mánnyá vál toz tat ta az idő. Dön té se ket meg en ge dő, til tó, meg ala po zó 
alap tör vénnyé. Er re azon ban nem volt al kal mas. Így a szál ló igéi vál tak fon tos sá. Meg az 
ér tel me zők ma ga biz tos sá ga – ők ol vas ták, és pon to san ér tik.

Nem volt nagy je len tő sé ge an nak, hogy az egyik té tel ben ki mond ja: „Is ko lánk nem épít, 
szer vez, for mál stb. kö zös sé get.” A má sik ban pe dig el lent mond: „A pe da gó gus sze re pe is 
meg vál to zik, mert az egyes gye rek kel va ló sze mé lyes kap cso lat, va la mint a cso port- és 
kö zös ség for má lás egyen lő súllyal je le nik meg fel ada tai közt, meg előz ve szak em be ri, szak-
ta ná ri funk ci ó it.” (A kö zös ség for má lást te hát az egyik he lyen el ve ti, érez he tő kri ti kai he vü-
let tel, a má sik he lyen pe dig egye ne sen a ta ní tás elé he lye zi, ugyan csak érez he tő ide o lo gi kus 
tűz zel. Rá adá sul a meg írás óta ki de rült, a di á kok kal va ló fog lal ko zás és a ta ní tás el vá lasz-
tá sa, amit a má so dik té tel fo gal ma zott meg, hi bás gon do lat volt, a két sze rep kör rang so ro-
lá sa pe dig ér tel met len.)

Nem szá mí tott, hogy a ka masz kor ról így vé le ke dik: „…az egész sé ges, nyu godt, bol dog 
ka masz kor ön ma gá ban is le he tő vé te szi a hu má nus, fel ké szült, bol dog fel nőt té vá lást az ar ra 
va ló fel ké szü lés nél kül is.” Mi köz ben a ka masz kort ta lán in do kol tab ban jel le mez het jük az 
el mon dot tak el len ke ző jé vel, hogy tud ni il lik ez az élet sza kasz a gyer me ki (bi o ló gi ai) egész-
ség és a (lel ki) egész ség fel bom lá sa, nyug ta lan és szen ve dé lyes, a bol dog ta lan ság ál tal ins-
pi rált és szo ron gat ta tott, te le vá ra ko zá sok kal és ké szü lő dé sek kel. A bol dog ka masz kor a 
ki vé tel. Az is gya kor ta a szük sé ges, ter mé sze tes és el ke rül he tet len vál sá gok elo dá zá sa 
rosszabb idők re. Az-e a ka masz kor bol dog sá ga, ami kor a kín zó ke re sés ka masz évei után 
meg nyug vás ra lel az if jú a rá ta lá lás ban, vagy az, ami kor a ki elé gü lé sek szá ma és gyor sa sá-
ga az egyet len té ma? S egyál ta lán, ami lyen me rész gon do lat a bol dog ság e vi lá gi jo gát 
kö ve tel ni az is ko la pad ok közt (mint ami kor a pró fé ta a pusz ta ság ban az ígé ret föld jé ről 
pré di kál), épp oly za var ba ej tő a jól la ka tott, ki szol gált di ák lát vá nya, amint bö fög ve va ka ró-
zik a di ák pa ra di csom ban. (Így az tán egyál ta lán nem tu dom, mit tesz le he tő vé a bol dog 
ka masz kor – el mú lá sá nak fáj dal mán, ke se rű sé gén túl.) A bol dog fel nőtt élet prog ra mo zá sá-
ra pe dig csak a jós nők nek van fel ha tal ma zá sa.

Ész re vét len ap ró ság, hogy az Ebi hal ka masz kor ról szó ló má sik meg ha tá ro zá sá ban: „A 
ka masz kor leg fon to sabb élet ko ri sa já tos sá ga, hogy min dent elő ször csi nál az em ber. Ezért 
elő í té le tes, ha mar ta lál ba rá tot, sze rel met, de gyor san sza kít – pró bál ko zik.” – egy csi pet nyi 
igaz ság van csak, és nagy adag té ve dés. Min den élet kor ban te mér dek új don ság van, s hogy a 
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cse cse mő vagy az agg kény sze rül-e több „el ső cse lek vés re”, az élet hez, il let ve a ha lál hoz 
al kal maz kod va, alig ha el dönt he tő. Az elő í té le tes ség ről sem hi szem, hogy ka masz sa já tos ság 
vol na. S hogy épp a ka masz ra vá ró „el ső cse lek vé sek” kö vet kez té ben? Nem ér tem a lo gi kát. 
Hi szen ez zel az in dok lás sal épp a gyer mek ko ri ne ve lő dés so rán szer zett elő í té le tek fel füg-
gesz té se tű nik ter mé sze te sebb kö vet kez mény nek. A ka masz kor lel ki szél ső sé gei közt a pá rat-
lan nyi tott ság épp úgy elő for dul, mint a ko nok, da cos el zár kó zás, a dur va elő í té le tes ség épp-
úgy, mint a fel eme lő el fo gu lat lan ság. Akár egya zon ka masz kü lön bö ző pil la na ta i ban, ügye i-
ben. És per sze van ka masz, aki ha mar ta lál ba rá tot, sze rel met, de van, aki so ká ra, és van, aki 
so ká ra sem. Van ka masz, aki gyor san sza kít, és van ka masz, aki las san és fáj da lom mal.

Az sem volt baj, hogy azt fo gal maz za meg: „…nem az in di vi du a li tást, ha nem a sze mé-
lyi sé get he lyez zük a kö zép pont ba”, mint ha ez a két fo ga lom el len té te vol na egy más nak, 
mint ha az in di vi du a li tás, az egyé ni ség nem a sze mé lyi ség fej lő dé sé nek ter mé sze tes alak ja 
és kí vá na tos ered mé nye vol na. (Itt va ló szí nű leg az in di vi du a lis ta, te hát ön nön in di vi du a li-
tá sá val el telt sze mé lyi ség től ha tá ro ló dik el a szö veg, kis sé ügyet le nül.)

Az az tán vég képp sen kit nem za vart, hogy az Ebi hal ban egyet len szó sem esik a het ve nes 
évek má so dik fe lé ben szü le tett és a nyolc va nas évek ben ál ta lá nos is ko lá ba já ró gye re kek ről, 
azok ról, akik nek a sza bad is ko la ké szült, s ar ról, hogy mi fé lék is ők vol ta kép pen (az örök 
gyer mek- és ka masz kort jel le mez ni kí vá nó, rész ben az imént már idé zett passzu so kon túl). 
Ezek után ta lán még sze ren cse is, hogy a le en dő is ko la polg árok kö zül csak az idő seb bek 
szá má ra ért he tő nyel ven író dott. Ami más kü lön ben per sze meg hök ken tő. Hogy az „ebi ha-
lak” szá má ra ké szült is ko la prog ram ja az érin tet te ket sem (le het sé ges) szer ző ként, sem 
(re mélt) ol va só ként, sem ele ven: lát ha tó, azo no sít ha tó, ta nul má nyoz ha tó mo dell ként nem 
ve szi szám ba.

Idő köz ben az 1990-ben nyom ta tott öt ezer pél dány el fo gyott. Az tán meg je lent az után-
nyo más, min den kor rek ció nél kül. Az zal a ma gya rá zat tal, hogy a ki sebb mó do sí tá sok úgy-
sem let tek vol na elegendőek, az Ebi hal at úgy is új ra kell ír ni, ad dig meg, amíg sor ke rül het 
rá, leg alább az ere de ti le gyen hoz zá fér he tő. Így hát a lá zas ké szü lő dés so rán író dott is ko lai 
alap do ku men tum még mind ig ott tart, hogy „meg kez dő dött a mun ka Ma gyar or szág el ső 
ala pít vá nyi is ko lá já ban”. Mi köz ben a lá zas ké szü lő dés ből egy szép nagy is ko la szü le tett, s 
ez a szép nagy is ko la ez ide ig nem tu dott egy kö ze pes is ko lai fo gal ma zást ké szí te ni ön ma-
gá ról. Ezért az tán nem cso da, hogy ma már majd nem annyi AKG van, ahányan ott ta nul nak 
és dol goz nak. S gyak ran elő for dul, hogy ezek az AKG-k nem ha son lí ta nak egy más ra, sem 
az Ebi hal ban, sem má sutt nem ta lál koz nak össze. Le het, hogy an nak ide jén in do kolt volt az 
Ebi hal ro vá sá ra időt nyer ni fon to sabb nak mu tat ko zó dol gok szá má ra, csak hát saj ná la to san 
úgy ala kult, hogy az Ebi hal meg írá sá tól el vett idő az óta min den hon nan hi ány zik. (A köny-
vek meg írá sá tól el vett időt a ké sőb bi köny vek bán ták, az ügyek tisz tá zá sá tól el vett idő sok 
vi tát fut tat sem mi be az óta is.)

Fur csa ér zés fo gott el oly kor-oly kor AKG-s lá to ga tá sa im so rán. Hi á ba jár tam órák ra, 
be szél get tem ta ná rok kal, di á kok kal, hi á ba füs tö lög tem és tár sal kod tam a ta ná ri ban, akár a 
ma gam mun ka he lyén, még is, mint ha az AKG el il lant vol na elő lem. Hol lé te bi zony ta lan nak 
és fel fe dez he tet len nek tűnt, mint ha el rej tet ték vol na. Az tán rá jöt tem, hogy a tan árok szá má-
ra sem le het ide gen ez az él mény. Te szik a dol gu kat, de mint ha más hol len né nek. Úgy él nek 
az AKG-ban, hogy az AKG va la hogy még is ki ma rad az éle tük ből. Ta lán a Pe da gó gi ai Ta- 
 nács24 tag jai tud ják a tit kot? Ők a ti tok no kok? Ők sem. Tör té nik ve lük az is ko la, és mint ha 
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24 „Az AKG ne ve lő tes tü le ti irá nyí tás sal mű kö dő, ön igaz ga tó is ko la. Bel ső dön tés jo gi rend sze- 
re nem hierarchizált, az is ko la egé szét érin tő kér dé sek ben ki zá ró lag a ne ve lő tes tü let dönt het” 
(Ebi hal, 40. oldal). En nek a té tel nek a meg va ló su lá sa volt az el ső évek ben a hét fői ne ve lő tes tü-
le ti ér te kez le tek ké ső éj sza ká ba nyú ló sok-sok nagy vi tá ja az el vég zett mun ká ról, a te en dők ről, 
fo lya ma tos sza va zá sok kal, dön té sek kel, ér tel me zé sek kel. Az tán az egyé ni ter hek nö ve ke dé sé vel,  
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egy ide gen kéz fog ná a gyep lőt. A négy ve ze tő, akik a gaz dál ko dás tól a pe da gó gi á ig min-
de nért fe le lő sek, se ré nyen for go lód nak az ön já ró nagy szer ve zet ben, no szo gat ják er re-ar ra, 
oly kor si ker rel, oly kor si ker te le nül. Ők is, má sok is gyak ran gon dol nak ar ra, hogy az AKG 
kul csa biz to san Horn György zse bé ben van. Ez így is volt va la mi kor, de egy ide je már ő 
sem ta lál ja. Alig ha nem el ve szett. Horn né ha úgy tesz, mint ha bár mi kor elő kap hat ná, más kor 
meg gya na kod va néz kö rül: le het, hogy min den ki lát ja, hol van, csak ép pen ő nem? Össze-
ját szot tak a há ta mö gött, ki lop ták a zse bé ből, és el dug ták elő le? Vég té re is hol van ez az 
is ko la, ho va rej tő zött?

Az AKG nagy üzem mé vált, és er re tech ni ka i lag sem ké szült föl. Az ön igaz ga tás ba 
be éke lő dött szak igaz ga tá si szer vek, szak fel ada to kat el lá tó rész le gek he lye és rend je bi zony-
ta lan. Horn György volt az uni ver zá lis disz pé cser. Ide ig le nes le mon dá sá val ha tal mi vá kuum 
ke let ke zett. Tel jes kö rű in for má lis ve ze tő sze re pét nem si ke rült, nem le he tett pó tol ni. (Ő 
ma ga sem len ne ké pes rá.)

Az is ko la gaz da sá gi ve ze té se spe ci á lis, az AKG ér ték rend jét al kal maz ni ké pes szak ér tel-
met kí vánt vol na. Így a ma fo lya ma to san zaj ló üt kö ze tek ter mé sze tes nek mond ha tók. Az 
is ko la sa ját ki adó ja is ha son ló ci pő ben jár. Sen ki nem ta lál ta még ki, mi lyen le het ne az AKG-s 
ér de kelt sé gű, de a pi a con is ha té kony ki adói szer ve zet. Itt is, ott is egy-egy kis bi ro da lom 
az AKG-n be lül. Be lő le él nek, ér te van nak, de még is in kább af fé le vo na ko dó csat ló sok, nem 
iga zi szö vet sé ge sek. Amennyi re mű kö dé sük az is ko la ja vá ra van, annyi ra a ká rá ra is. Épí-
tő kö vei az is ko lá nak, s egyút tal az el ide ge nü lés be épí tett fész kei, had ál lá sai, tő lük omol hat-
na a fal. Ha az AKG el vi se li, hogy ön ér de kű ré szek re ta go lód jék, ak kor ez meg is tör té nik, 
és sok kal ki ter jed teb ben, mint ahogy ez vár ha tó vol na. Az is ko la év fo lyam ok ra, szak tár-
gyak ra, nem ze dé kek re, kap cso la tok ra esik szét, min den olyan kü lönb ség osz ta ni fog ja, ami 
kü lön ben szi lár dí ta ná, ami bel ső gaz dag sá gá nak for rá sa vol na.

Az AKG ki adó já nak rek lám szö ve gei meg hök ken tet ték az AKG-s tan könyv szer ző ket.25 
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a tes tü let gya ra po dá sá val, az alap rend ki for má ló dá sá val, a tes tü le ten be lü li kü lönb sé gek és meg-
osz tott sá gok csen des el is me ré sé vel, az egyé ni is ko lai sze re pek fo ko za tos meg me re ve dé sé vel ez 
a dif fe ren ci á lat lan, a tes tü let és a „demiurgoszaként” mű kö dő Horn György kö zös és egye te mes tör-
té ne te szét hul lott, szét zi lá ló dott, szét tö re de zett. Las sú ak ká, unal ma sak ká, kö rül mé nyes ke dők ké vál tak 
az ál ta lá nos és min den ha tó ér te kez le tek, sok volt a hi ány zás és az el ked vet le ne dés. Er re vá lasz ként 
egy tíz ta gú, sze mér me sen és il len dő en csak dön tés-elő ké szí tés re fel ha tal ma zott Pe da gó gi ai Ta ná csot 
vá lasz tot tak. Majd elő ké szí ten dő Horn György – az ő és az is ko la lel ki szi lárd sá gát is pró bá ra te vő – 
egyéves sza bad sá gát, egy négyfős is ko la ve ze tő sé get is vá lasz tot tak. Ter mé sze te sen a ne ve lé si ér te kez-
le te ken sen ki nek sem kö te le ző a rész vé tel. (Ha so kan hi á nyoz nak, s en nek je len tő sé ge van, Horn 
ak kor na gyon ke se rű ki fa ka dá sok ra ké pes. Ez a re tor zió.)  
A ta ná rok kal egyen ran gú tár gya ló fél ként el is mert di á kok nak sem, aki ket a di ák év fo lya mok kö zös sé ge 
vá laszt meg kép vi se lő nek, vagy aki ön ma gát a di á kok kép vi se lő jé nek te kin ti.

25 „Föl ajz a föld rajz”, „Szó ra koz va ve rem a hard ve rem”, „Volt egy brill ős csuszbugó”, „Né, 
tá ti, mit lel tem”. (A szer ző szí ves szó be li köz lé se alap ján.)

Az zal kel lett szem be sül ni ük, hogy kol lé gá juk és szer ző tár suk ki adói meg bí zott ként egy sze-
rű pi a ci ter mék ként bánt (el) a mun ká ik kal. Pe dig épp így ka lan do zik el a kö zös prog ram tól 
a ma ga út ján, ha ke vés bé kelt is fel tű nést, a test ne ve lés, az in for ma ti ka, a nyelv ok ta tás, meg 
még annyi min den. S ha ezt te szik, vol ta kép pen jó úton jár nak, mű köd nek a sa ját lo gi ká juk 
sze rint, ha már az is ko la lo gi ká já val nem bol do gul nak. Kü lö nös pa ra do xon, hogy az iga zi 
AKG-s rajz ok ta tás is el sza kad va, önál ló sul va tu dott csak hű sé ges ma rad ni az AKG-hoz.26 

26 Ez az a rajz ok ta tás, mely nek ta nár hő se az is ko lai kö zé let től el zár kó zó, sa ját út ját já ró, se 
nem pat ró nus, se nem tá bo ro zó, elég gé tá vol ság tar tó fér fi (af fé le zord avant gar dis ta). Aki min-
den mi nő sí té se met vissza uta sí ta ná, mert min den meg ha tá ro zás el ha tá ro ló dás ra in ger li. Elv ből, 
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(Az AKG fel lel he tő va la hol eb ben a szö ve vény ben, de ne héz ki sza ba dí ta ni, mert köt és köt-
ve van.)

(Aziskolaelméleteavalóságban)

Az AKG nem az el mé le ti gon dol ko dás ter mé ke. Az is ko la ne ve lés fi lo zó fi á ja nincs ki dol-
goz va, és nem is áll ki dol go zás alatt. En nek a tény nek azért van je len tő sé ge, mert az AKG 
nem tá masz kod ha tott elő dök gya kor la tá ra sem. Per sze azért az ala pí tás kor foly tak nagy 
el mé le ti vi ták, és a mű kö dés so rán sok ügy ből ke re ke dett böl cse le ti, eti kai per pat var. Még-
is, az is ko lá ban az el mé let so ha nem vált ön ma gá ért (a meg ér té sért, a tisz tá zá sért, a fel mu-
ta tá sért) fon tos sá. Az ál ta lá no sí tás tak ti kai fegy ver volt, vagy sze mé lyes harc mo dor. Hi vat-
ko zá sok ra pe dig csak al kal mi lag ke rült sor. Még a meg fo gal ma zott is ko la prog ram is egy-
faj ta ali bi nek lát szik, mint ha szer zői azt mond ták vol na ma guk ban, mi köz ben ké szült: 
„Tes sék, be lát juk, ezt-azt el kell mon da nunk ma gunk ról, kü lön ben nem megy a do log, itt az 
iga zo ló je len tés, de az tán hadd dol goz zunk vég re, mert a sza vak a be széd től el sza kít va már 
csu pa ha szon ta lan sá gok.”27
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gya nak vás ból. Aki szen ve dé lyé nek és te het sé gé nek alig ha ta lál ha tott vol na al kal ma sabb he lyet 
az AKG-nál. S aki nek az AKG di ák jai na gyon jó mun ka tár sai, il let ve ta nít vá nyai. De aki nek az 
AKG-t még is ki kell tes sé kel nie a fo lyo só ra, hogy ne za var ja a mun kát. Hogy az is ko lát fel öl-
töz te tő, az is ko lá nak fa zont adó lát vány vi lág meg szü let hes sen.

Aki az AKG éle tét éli, az nem tud ja az AKG épí té sét be fe jez ni, nem jut rá ide je. Aki az 
AKG-t a lel ké re ve szi, az aka dá lyoz va van ab ban, hogy sa ját szen ve dé lyé nek, fel ada tá nak lo gi-
ká ja sze rint dol goz zon az is ko lá ban.

27 Szél ső sé ges pél da: 1996 ta va szán új szer ve ze ti és mű kö dé si sza bály za tot fo ga dott el a tes tü-
let. Ami kor ősszel ér dek lőd tem utá na, ki de rült, hogy egyet len pél dány ban sem ké szült el, az 
is ko la tit kár pe dig még hi ány ként sem tar tot ta szá mon – egy sze rű en nem tu dott ró la.

A sza bad is ko lá ra va ló igény meg ala po zá sa vagy iga zo lá sa a nyolc va nas évek má so dik 
fe lé ben, a le gi ti mi tá sát vesz tő zárt ál la mi is ko la rend szer rel szem ben nem kí vánt nagy el mé-
le tet. A fi a tal pe da gó gu sok igé nye sebb jei szá má ra nem az volt a kér dés, el kel le ne-e in dul ni 
a ha gyo má nyos in téz mé nyi-pe da gó gi ai rend fel szá mo lá sa fe lé, nem az volt a kér dés, me lyik 
irány vol na üd vö zí tő, ha nem az, ho gyan, mi kor és kik kel együtt vol na le het sé ges ki lép ni a 
rend szer ből, akár mer re, ahol nyi tot tabb tér van.

El vek re azért az AKG-nak is szük sé ge volt: eze ket on nan vet te, ahol épp el ér he tő ek vol-
tak, s olyan for má ban, hogy ne kell jen ve lük so kat baj lód nia. Így állt össze a prog ram 
be szél ge tés fosz lá nyok ból, szel le mes ér vek ből, el mé let tö re dé kek ből, egy el nem ké szült 
ér zel mes ki ált vány ha tá sos for du la ta i ból. Félszavakból, me lye ket rög tön min den ki meg ér-
tett, hi szen vég té re is itt egy össze es kü vés ről volt szó, az iga zak össze es kü vé sé ről, nem 
pe dig az igaz ság ke re sé sé ről. Az AKG szá má ra a sza bad is ko la szer ve ze ti és gya kor la ti 
prob lé ma volt, egy raj ta ütés, egy ki je lölt ma gas lat el fog la lá sá nak a prog ram ja, s csak ezu tán szel-
le mi és szak mai vál lal ko zás. Ez a sor rend per sze ment ség is volt, egy fel tű nő, de nem ége tő prob-
lé ma el hes se ge té se, de nem volt er ről ha tá ro zat, sőt nem is volt e te kin tet ben egyet ér tés.28  

28 Ma ga Horn György is mind két fé le képp gon dol ta és gon dol ja ma is. Na gyon ha tá so san tud ér vel-
ni a pusz tán gya kor la tá ban és gya kor la ti a san ra di ká lis is ko la mel lett, ilyen nek fest ve le az AKG-t is. 
Ér vei vi szont ér zék le te sen és kon zek ven sen ki ad ják a má sod la gos ként ke zelt is ko la ide át.

Az el lent mon dás az tán más ként is meg je le nik. Van nak, akik nek gya kor la ta pél da sze rű az 
AKG szem pont já ból, mi köz ben el vek ben té to vák és ta nács ta la nok. S van nak, akik ide o ló gi ai 
ala pon AKG-sok, és ne he zen vi se lik vagy épp ha mi sít ják a gya kor la ti as AKG-t.
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A sza bad is ko la AKG-s fo gal ma a szö ve gek nél sok kal tisz táb ban fe je ző dött ki ab ban, ahogy 
az is ko la ké szült. Be lát ha tó, egy füg get len szer ve zet meg te rem té se ép pen az az ar chi me de-
si pont, ahon nan ki bil lent he tő volt a he lyé ről a ré gi is ko lai-po li ti kai vi lág. Ez az iga zi ne ve-
lés fi lo zó fi ai for du lat, nem a nyel vi „pa ra dig ma vál tás”.29 (Az idé ző jel az AKG meg ala pí tá-
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29 A nyel vi for du lat a min den na pi pe da gó gi ai nyelv hasz ná lat szint jén gyor san és spon tán 
mó don zaj lott le. Az amúgy is csak fé lig-med dig el sa já tí tott szak nyelv nagy ré szét gyor san és 
vég leg el fe lej tet ték. Egy faj ta gesz tus nyelv ke rült a he lyé re, a moz du la tok, a te kin tet, a cin kos 
ne ve tés vagy há bor gás, a kö zös él mény fel idé zé se szá mí tott, akár vers ben, akár pró zá ban – nem 
a sza vak. A pe da gó gi ai irá nyí tás sze re pét a mo ra li tás, a mo ra li zá lás vál tot ta föl. (A gyer mek 
szak rá lis ke ze lé se és a mun ka éthosza.) A mo rá lis hi te les ség el nyel te a szak mai kom pe ten ci át. 
Emi att az tán, ha va la mit le ír tak az AKG-ban, ah hoz még is csak a ré gi nyel vet hasz nál ták, a meg-
ron gá ló dott, ha lott ré gi nyel vet, ami sem az AKG-s ne ve lés fi lo zó fi ai me ta fo rák tól, sem sa ját 
el ne ve zé se ik hasz ná la tá tól nem kelt élet re, nem vált hasz nál ha tó vá, nem kez dett el mű köd ni. 
Ezért hát so kat ír nak az AKG-ban, pe da gó gi á ról is, de szin te sem mit sem ír nak meg kí vül ál lók 
szá má ra is ért he tő en, ol vas ha tó an. Pe dig pe da gó gi ai kér dé sek kel va ló fog lal ko zá suk tu da tos sá-
ga, ko moly sá ga és in ten zi tá sa ré vén mind annyi an a pe da gó gia dok to rai le het né nek. Jel lem ző 
(per sze a ha zai dok to ri pe da gó gi á ra is), hogy egyi kő jük sem az.

Írott pe da gó gi ai nyel vük te hát szín te len, kis sé pon gyo la ke ve rék nyelv. Szó be li pe da gó gi ai 
nyel vük pe dig szituatív. Hol tárgy sze rű, hol köl tői, hol ma gán nyelv, hol univerzáliákhoz kö tő dő. 
A mon da tok nak in kább sze man ti kai tra dí ci ó ja van, mint lo gi kai szer ke ze te és gram ma ti ká ja. 
Van nak per sze mű velt ség kö rök sze rin ti ár nya la tok és köl csö nös ér tet len ke dé sek, hi szen a kö zös 
pe da gó gi ai me ző hi ány zik: a ter mé szet tu do má nyos gon dol ko dás pe da gó gi ai ön bi zal ma elég gé 
össze egyez tet he tet len a hu mán pe da gó gi ai ér ték té te le zé sek kel vagy a gya kor la ti as ész já rás sal.

sá val egyi de jű leg a pe da gó gi ai hi va ta lok ban fo lyó expressis verbis nyel vi pa ra dig ma vál tás-
ra és an nak szak mai üres sé gé re utal.)

Ter mé sze te sen az el mé let től va ló tar tóz ko dás ra ösz tön zött az a kö rül mény is, hogy a 
pe da gó gi ai hit val lás rend sze res ki fej té se alig ha könnyí tet te vol na meg az is ko la ala pí tást. 
1987–88-ban egy is ko la prog ram nak már nem kel lett szo ci a lis ta szí nek be bur ko lóz nia, de 
egy ide o ló gi a i lag is nyílt el sza ka dá si prog ram alig ha él vez het te vol na a mi nisz té ri um nagy-
vo na lú tá mo ga tá sát. Az el mé le ti fe lü le tes ség azon ban ab ból is fa kad ha tott, hogy az ala pí tók 
mind annyi an gya kor ló pe da gó gu sok vol tak, s szá muk ra az új is ko la szel le mi prob lé mái 
men ta li tás be li kö zös sé gük ki ala ku lá sá val lé nye gé ben meg ol dód tak.30 Az is ko lai gya kor la tot 

30 „Meg győ ző dé sünk, hogy egy is ko la lé nye gét lég kö re, au rá ja fe je zi ki leg in kább, az a szak-
tu do má nyo san te o re ti ku san alig ki fe jez he tő szem lé let, ami az is ko lá ban élő fel nőt tek, gye re kek 
hét köz na pi lé té nek in dí té ka, együtt mű kö dé sük moz ga tó ru gó ja” (Ebi hal, 11. ol dal).

fe gyel me ző, a pe da gó gust fe nye ge tő, ku ko ri cá ra tér de pel te tő, meg szé gye ní tő, bűn tu da tot 
kel tő el mé let amúgy is vö rös posz tó volt az önér ze tes gya kor ló tan árok sze mé ben. Köl csön-
zött és ma guk ál tal gyár tott jel sza vak kal pó tol ták a tá jé ko zó dás és a szel le mi ala po zás hi á-
nyos sá ga it.

Az is ko la szel le mi sé gé nek alap té tel ét egy szá zad ele ji sváj ci pe da gó gus nál, Edouard 
Claparède-nél ta lál ták meg: „Ha a gyer mek »önál ló« lény, tel jes lé te ző, sa ját élet tel, sa já tos 
szük ség le tek kel ren del ke ző va la ki, ak kor eb ből ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy a ne ve lés – a 
gyer mek szem pont já ból – nem az élet re va ló fel ké szí tés, ha nem ma ga az élet.” Ezt a gon-
do la tot je le ní ti meg az ebi hal-me ta fo ra: „Egy gye rek ön ma gá ban vé ve nem va la mi tö ké let-
len lény, nem fé lig kész fel nőtt, ha nem önál ló ság gal ren del ke ző egyén. Egy ebi hal elég sé ges 
ön ma gá nak, s mű kö dé se ép pen olyan tö ké le tes, mint a bé káé, nem tö ké let len, nem elég te-
le nül mű kö dő bé ka te hát.” „Mi az ebi ha lak párt ján va gyunk…” – ezt a cí met kap ta az is ko-
la prog ram, s mot tó ként je lent meg a bo rí tón az idé zet. Tö ké le te sen mű köd he tett ez a ked -
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ves, ha tá sos s va la hai ra di ká lis pá to szát mind má ig el nem ve szí tő köl tői kép, mint a gye re-
kek fe lett ural ko dó in téz mény rend szer el uta sí tá sá nak, a gyö ke res pe da gó gi ai for du lat 
kö ve te lé sé nek emb lé má ja. Könnyű volt elő ál lí ta ni pe da gó gi ai alap té te lek nek tű nő vál to za-
ta it is: „A gye rek nem az élet re ké szül, ha nem él.” „Mi a gye rek kort tel jes egész nek, ön ma-
gá ért va ló cél nak, egy sze rű en csak meg lé vő nek, ál la pot nak fog juk fel.” „A kép zés so rán 
nem tan tár gya kat ta ní tunk, ha nem gye re ke ket.”

Az el ső prob lé ma ab ból adó dott, hogy ezek a té te lek, jel sza vak, köl tői ön meg ha tá ro zá sok 
nem let tek ki fejt ve, rész le tez ve, le for dít va. Ma rad tak szép ál ta lá nos sá guk szint jén, így az tán 
az ér tel me zői kedv és te het ség, a jog al kal ma zó in tu í ció dön tött ar ról, hogy mi lyen tör vé-
nyek van nak élet ben, mi lyen nor mák ér vé nye sek. Lét re jött egy pe da gó gi ai szi tu á ció, mely 
az AKG ne vet kap ta, és a sza bad gyer mek iga zo lá sát épp úgy fel lel het jük ben ne, mint a 
sza bad gyer mek cser ben ha gyá sát, s nem egé szen lo gi kus, hogy hol, mit.

Meg ol dat lan prob lé ma ma radt az is, hogy a ta nár – bár mennyi re is el vesz tet te ha tal mát 
– gon dol ko dá sa, ha pe da gó gus, a gye re kek re vo nat ko zó an te le o lo gi kus, cél té te le ző, akár 
be vall ja ezt ma gá nak, akár nem. Akár il lik ez az ebi ha lak hoz, akár nem. Mi vel ez a te le o ló-
gia és a gyer me ki ön cé lú ság nem lett sem szem be sít ve, sem össze egyez tet ve, ezért a ta nár, 
a ma ga ter mé sze tes pe da gó gi ai gon dol ko dá sa mi att – hogy tud ni il lik a gye rek kel sze ret ne 
kez de ni va la mit – az AKG-ban foly ton rös tel ked het, hi szen mit akar hat ő né mely ebi hal tól, 
ha az ebi hal, ter mé sze te sze rint, s per sze AKG-s vál to za tá ban is, nem akar tő le sem mit, jól 
el van ma gá ban, nél kü le.

Az vol na te hát az új pe da gó gia meg ha tá ro zá sa, hogy a gyer mek ség zárt, önál ló uni ver-
zum, és a fel nőt té vá lás a meg élt gyer mek kor bel ső tel jes sé gé nek az ered mé nye? Vagy a 
gyer me ki élet ön fe ledt sé gé re és ön cé lú sá gá ra, az is ko lá ra mint a gyer mek sa já tos lét él mé-
nyé re a pe da gó gi á nak, a pe da gó gus nak te kin tet tel kell len nie, mint Claparède-nél? Nincs 
el dönt ve, de még a kér dés sincs fel té ve. Le mond-e a fel nőtt a ne ve lés ről (és ép pen a ne ve-
lés ről kell le mon da nia, mert a ne ve lés a gyer mek ha gyo má nyos fel fo gá sá ból kö vet ke zik), 
vagy csu pán új tar tal ma kat nyert a ne ve lés fo gal ma? Nem dőlt ez el, ho lott mint ha el dőlt 
vol na. A prog ram ra di ká lis, „boldogságcentrikus, je len el vű” is ko lát ígér, ami a cél tu da tos 
ne ve lői at ti tű döt elég gé le he tet len hely zet be hoz za, ugya nak kor je len van nak a prog ram ban 
a ha gyo má nyos pe da gó gi ai funk ci ók is (és az is ko la ma ga ma rad is ko la is) a sze mé lyi ség-
for má lás tól az ér ték köz ve tí té sig. Ám ami pa pí ron bé ké sen meg fér egy más sal, a va ló ság ban, 
a ta pasz ta lat sze rint tűz és víz. Az is ko la ál lan dó harc ban van ön ma gá val. Hol az is ko la 
foj to gat ja a bol dog sá got, hol a bol dog ság az is ko lát. Rit ka a bol dog is ko lai pil la nat. Gya ko-
ribb, hogy a di ák le mond a bol dog ság ról az is ko la mi att, az is ko la meg az is ko lá ról a bol-
dog ság mi att, így az tán itt is, ott is lyu kas lesz a te tő. A prog ram dek la rál ja a sza bad gyer-
me ket, az tán az in téz mé nyi pe da gó gia – leg sza ba dabb vál to za tá ban is kor lá to zó – vi lá gá ba 
he lye zi, mint ha össze il le né nek. (Ha az is ko lai bol dog ság ra kon cent rá lunk, egy ter mé sze té-
nél fog va bi zony ta lan és meg ha tá roz ha tat lan súly pon tot ke re sünk.)

A té te lek ér tel me zé sé nek el ma ra dá sa mi att nem szü le tett vá lasz a té te lek ki fej té sé ből 
ké zen fek vő en adó dó kér dés re: az a kul tú ra, az a kul tú rá val te lí tett biologikum, mely a fel-
nőtt ség kri té ri u ma, va ló ban épp oly ter mé sze te sen a gyer mek bir to ká ba ke rül-e, a fel nőtt-
ség re va ló tu da tos ké szü lés és fel ké szí tés nél kül, aho gyan az ebi hal nem ke rül he ti el a 
bé ka sor sot? Nyil ván va ló an nem. Ter mé sze tes és szük sé ges (e szá za di ant ro po ló gi ai és 
pe da gó gi ai új don ság) a gyer me ket ön ma gá ban te kin te nünk. De emi att a fel nőt té vá lás – 
csep pet sem ma gá tól ér te tő dő, iga zi fel adat sze rű – fel ada tá ról sem fe led kez he tünk meg. S 
ez a két vo nat ko zás nem he lyet te sít he ti egy mást, és nem is ol dód hat nak fel egy más ban. 
Egy más ér de ké ben és egy más el le né ben egya ránt te kin tet be ve en dők, lé vén, hogy a fel nőtt ség 
je len tős há nya dá ban szel le mi ter mé sze tű, még ke vés bé van gén je ink be prog ra moz va, mint 
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gyer mek vol tunk. (Egy no mád pász tor, aki a ma ga vi lá gá ban al kal ma sint autoriter fel nőtt, 
a vá ros ban gyer mek ké vál to zik vissza. És for dít va.) Egy más ra van nak utal va. Kor sza kon-
ként, kul tú rán ként, is ko lán ként, gyer me ken ként meg te rem tett komp ro misszu mok jobb-
rosszabb vál to za ta sze rint. (A gyer mek te hát egy részt ebi hal, aki elég ön ma gá nak, más részt 
egy fecs ke fi ó ka, aki a táp lá ló, gyá mo lí tó és el iga zí tó, a fel nőt té ne ve lő fel nőtt nél kül sem-
mi re sem jut.) Az ál tal, hogy az AKG ezt a ter mé sze tes ket tős sé get fi gyel men kí vül hagy ta, 
leg aláb bis szó ban, s nem ke re sett fel ol dást, komp ro misszu mot, szin té zist, ha csak kép ze let-
ben nem, az ál tal, hogy egy ol da lú an (bár na gyon von zó an és az adott pil la nat ban ért he tő en 
és in do kol tan is) csak a gyer mek kel akart tö rőd ni, an nak a lát szat nak a fo lya ma tos új ra te-
rem té sé re kény sze rí ti ma gát (ön azo nos sá ga vé del me ér de ké ben), hogy ő min dent a gyer-
me ki tel jes sé gért és ki tel je se dé sért tesz. És ez vol na a meg szün tet ve meg őr zött fel nőt té 
ne ve lés; mi köz ben né mán, kis sé el bi zony ta la nod va és majd nem bűn tu dat tal mű ve li a 
ha gyo má nyos fel nőt té ne ve lést is.31
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31 „A kép zés so rán nem tan tár gya kat ta ní tunk, ha nem gye re ke ket” – szól a böl cses ség. Csak hát 
az iro da lom órán még sem a gye re kek iro da lom irán ti (ta nult) el len szen ve dön ti el, hogy szó lesz-e 
Pe tő fi ről, vagy a fi zi ka té tel ne héz sé ge, hogy el kell-e sa já tí ta ni, ha nem a tan terv és a tan anyag 
lo gi ká ja. Te hát Pe tő fi ről és a fi zi ka té tel ről s még mil lió egyéb ről a gyer me kek meg kér de zé se 
nél kül hoz tak dön tést az AKG-ban is.

Az is ko la sok-sok vá lasz tást tesz le he tő vé a di ák jai szá má ra – ezért al ter na tív –, de a vá lasz-
tás kö te le ző (mi cso da ide ges kap ko dás kez dő dik, ha a di á kok nem je lent kez tek idő ben nyel vi 
cso port ba, vagy ép pen nem egyen le tes el osz tás ban je lent kez tek!), s a vá lasz tás után jön nek a 
kö ve tel mé nyek és a fel ada tok. Sok fe lől és sok fé le kép pen le het össze szed ni a si ke res fél év hez 
mi ni má li san szük sé ges pon to kat, de ha gyo má nyos, le mon dá sok kal já ró ke mény ta nu lás nél kül 
csak kín ló dás árán. Az is ko la so kat tett a di á kok kel le mes is ko lai köz ér ze té ért, de még is na pon-
ta hat-nyolc órát kell ül ni ük egy kis asz tal mö gött, rend sze rint csend ben, és több nyi re kí vül ről 
irá nyí tot tan.

(Mi lyen me rész ség, mi lyen fel sza ba dí tó ér zés volt azt kép vi sel ni, ha ago ni zált is már a 
for ra dal mi te le o ló gia, hogy a gyer mek nincs a jö vő re szán va, a gyer mek ezen túl nem bir-
to kol ha tó, s ez zel az egyet len té tel lel az egész el avult pe da gó gi ai ha gyo mány a moz gal mi 
pe da gó gi ai vi lág kép pel együtt a sze mét domb ra ke rült, el volt az út ból ta ka rít va, min den 
kü lön ér te sí tés he lyett! És mit szá mí tott eh hez ké pest a pe da gó gi ai cse lek vés va ló sá ga, a 
gyer mek és a ne ve lői fel adat re a li tá sa. Mi cso da op por tu niz mus lett vol na ész lel ni, tö rőd ni 
ve le, ami kor min den meg va ló sít ha tó nak tűnt, jár ha tat lan utak vál tak jár ha tó kká, szi go rú 
ti lal mak meg ke rül he tő k ké, egy nyo masz tó vi lág bi ro dal mi, tör té nel mi je len ki játsz ha tó vá. 
Ön ma gu kat csak nem te kint het ték kor lát nak a tel jes, ön ma gát fel szá mo ló pe da gó gia meg-
al ko tá sa so rán.)

A gyer me ki tel jes ség ki zá ró la gos sá gát kép vi se lő ta nár szá má ra az a gye rek csa ló dást 
okoz, aki nek egyik leg ko mo lyabb já té ka épp a fel nőtt ség, aki te hát az ál tal bol dog – ezt 
be szél ték be ne ki –, hogy fel nőtt nek ké szül, hi szen ez kö zön sé ges áru lás, de az is áru ló, aki 
sze mé lyes prob lé mái fe de zé ké ül hasz nál ja, a fel nőt tek el le ni harc szol gá la tá ba ál lít ja a gyer-
me ki ön cé lú sá got. S a tisz tá zat lan po zí ci ó jú fel nőt té ne ve lés is kel le met le nebb el len fél, 
mint ha né ven ne ve ztetett vol na, mert vá rat la nul tű nik fel, az if júi ön fe ledt ség ma kacs be teg-
sé ge ként, szo ron gás ként je lent ke zik.32

32 Ez a má so dik, har ma dik osz tály tá jé kán szo kott meg je len ni, ami kor ta nár és di ák együtt és 
kü lön-kü lön is meg ri ad, hogy mi lesz a fel nőtt jö vő vel, tény leg ele gen dő-e bol dog AKG-snak 
len ni hoz zá, vagy kell most már a ke mény, cél tu da tos, ke ser ves ké szü lés és fel ké szí tés, akár a 
bol dog ság ra me rő le ge sen is.
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A tör té ne lem egy ol da lú sá gát (a gyer mek a fel nőtt ér ték rend fog lya volt)33 tör té nel mi et len 
egy ol da lú ság gal (a gyer me ki és a fel nőtt ér ték rend kö zöt ti sza kí tás sal)34 igye kez tek el len sú-
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33 Az em ber év ez re de ken át csak at tól kezd ve szá mít va la mit, hogy túl él te a gyer mek kort.  
A gyer mek csak egy bi zony ta lan ígé ret, vi gyáz ni kell rá, de nem sza bad ko mo lyan ven ni. A gyer-
mek éle té nek biz to sab bá vá lá sá val elő ször a ben ne rej lő fel nőtt sé get vet ték ko mo lyan. A mun-
ka erőt, az árut, az örö köst. A szo ci a liz mus a gyer mek ki sa já tí tá sá val nagy mű vét, a jö vő ki sa já-
tí tá sát akar ta „be be to noz ni”. És a gyer mek több nyi re az volt, amit gon dol tak ró la: le en dő ki rály 
vagy le en dő alatt va ló, le en dő úr vagy le en dő szol ga, s csak mel les leg gyer mek. Mint maj da ni 
fel nőtt, ő is le néz te gyer me ki ön ma gát.

34 A szá zad vég nagy lel ki dep resszi ó já ban tűnt fel a ké nyez te tett pol gár gyer mek ön fe ledt sé gén 
me reng ve – akin lát ha tó volt, hogy nem fog a szü lők nyom do ká ba lép ni, hi szen az ő gyer mek-
ko ra fel tű nő en más, mint szü lei, sőt más kor, mint szü lei egya zon ide jű felnőttkora –, hogy a 
gyer mek egy má sik, ta lán önál ló vi lág. Ami a fel nőtt ség gel el vész. Az iga zi, a lel ki, az emel ke-
dett – a ha mis sal, a csor bult tal, a kö zön sé ges sel szem ben.

A gyer mek fel fe de zé se a fin de siècle egyik ter mé ke. Az el ve szett egész he lyé ben a meg ta lált 
rész. A be teg ön tu dat he lyett a bol dog ön tu dat lan ság. A ko mor tör té ne lem he lyett a vi dám já ték. 
A rom lott er kölcs he lyett a rom lat lan ön fe ledt ség. Az erő sza kos, fá radt rend he lyett a ter mé sze-
tes és ele ven sza bá lyoz ha tat lan ság. A kor lá tolt ész he lyett a ha tár ta lan ér ze lem. A ne héz kes 
tör vény he lyett a könnyed vé let len. A ha zug, me rev szép ség he lyett a bá jos sze mé lyes ség. A 
komp ro mit tált – mert a múlt ré vén be ke be le zett és a jö vő nek ki szol gál ta tott – em be ri he lyett az 
ár tat lan – mert mind ig csak ön ma gá val azo nos – gyer me ki.

35 Igen gya ko ri vi ta hely zet, hogy va la mely konf lik tust, mond juk, egy rend kí vü li ló gás so ro za tot 
vagy a lap pang va ter je dő el sze mély te le ne dés bot rá nyos kö vet kez mé nye it egy-egy ta nár, aki nél 
épp be telt a po hár, úgy ér tel me zi, hogy el kell ren dez ni vég re a sza bad ság ügye it, ide je meg áll-
ni, s meg mon da ni, met től med dig, ki kell he lyez ni vég re a ha tár so rom pó kat és le üt ni az út jel-
ző ket. Horn pe dig mind ig azt vá la szol ja, hogy ide je vég re út ra kel ni, és nem csak lé lek ben vagy 
al kal mi lag vagy rész le ge sen vagy oda-vissza, ha nem min de nes tül, a so rom pók ról meg út jel zők-
ről pe dig szó se es sék, amúgy is túl sok a meg tor pa nás és a ke rü lő. Az is ko la nem sza bad sá gon 
tú li, ha nem még sza bad sá gon in ne ni gon dok tól szen ved.

lyoz ni. Rá adá sul igen kel le met len in ter fe ren cia jött lét re a gyer mek lel ké ben az AKG-s fel-
sza ba dí tás és a jó mó dú, de za va ros élet ve ze té sű szü lő ál tal le he tő vé tett (ki vál tott) el sza ba-
du lás kö zött.

Eb ben a hely zet ben ne he zen tisz táz ha tó, hogy az-e a baj, ha baj van, hogy nem men tek 
elég kö vet ke ze te sen vé gig a gyer mek fel sza ba dí tá sá nak út ján, vagy ép pen túl sá go san is 
messzi re men tek már. An nál is ke vés bé, mert az AKG-ra ese ten ként mind ket tő igaz, s pon-
to san ez a tisz tá zat lan ság okoz za, hogy igaz le het.35 (Ar ról a prob lé má ról nem is esett szó, 

hogy nem iga zán sze ren csés a kö zép is ko lás kor osz tályt gyer mek nek ne vez ni – ahogy ezt az 
Ebi hal te szi – még az egy sze rű ség ked vé ért sem. Hi szen a gyer mek ti zen két–ti zen nyolc 
éves ko ra közt leg alább két ko moly lel ki és bi o ló gi ai vál to zá son, for du la ton esik át, me lyek-
re a jog is te kin tet tel van, s csak fel nőtt ma gas lat ról, ér zel mi bó dult ság ban il let he tő már a 
más és más élet sza ka szá ba lé pett fi a tal ugya naz zal a név vel. Ami kor az imént gyer mek ről 
volt szó, az „ebi hal ról”, te hát va ló ban a gyer mek ről, ez épp úgy az is ko la té ve dé se, hi szen 
ne ki gyer me kei iga zá ból már nin cse nek,36 mint ami kor a gyer mek ről szól va már egyál ta lán 

36 A hat osz tá lyos sá vá lás kor az tán meg ér kez nek az iga zi gye re kek is, s rög tön vi lá gos lesz, 
mi lyen gyö ke res kü lönb ség van egy he te di kes és egy ki len ce di kes kö zött, hogy a gye rek az 
va ló ban gye rek még, s nem csak az is ko la ked vé ért.

nem a gyer mek ről volt és lesz szó, ha nem a gyer mek kor vé gé vel vi as ko dó nagy lány ról és 
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nagy fi ú ról, a zű rös ka masz ról vagy az el szánt if jú ról.) Az el mé let hi á nya, a tak ti kai, tör té-
nel mi és sze mé lyes igény te len ség be fo lyás sal van az is ko la éle té re. Ne he zí ti a prog ram mal 
va ló szel le mi azo no su lást, a prog ram ra tá masz ko dó prob lé ma meg ol dást is. Az ala pí tók bel-
ső kom mu ni ká ci ó já nak kulcs sza vai az in terp re tá ció hi á nya mi att oly kor már te kin té lyi(!) 
hi vat ko zá sok ká vál tak. Vagy egy sze rű en ért he tet le nek.

Több ször vol tam ta nú ja olyan je le net nek, hogy a pe da gó gi ai ve ze tő ko moly kri ti ká ja 
ré bu szok ban elő a dott szá mon ké rés nek tűnt a tes tü let nagy ré sze szá má ra. Sőt mint ha ő 
ma ga vá lasz tot ta vol na sér tet ten a kö vet he tet len, bár amúgy a prog ram szem pont já ból 
au ten ti kus gon do lat me ne tet, a drá mai ha tás: szel le mi ma gá nya önkínzó-tetszelgő-kritikai-
kihívó meg je le ní té se ked vé ért.

Egy olyan is ko la, ame lyik min den na pi éle té ben, az is ko lai kap cso la tok for má i nak meg-
ne ve zé sé ben önál ló, a kí vül ál ló szá má ra for dí tást igény lő nyel vet hasz nál, s ez a nyelv ez ál-
tal ma ga is a pe da gó gi ai tör té net ha tó té nye ző je, nem nél kü löz he ti, hogy a hi te les for dí tás, 
egy sza ba tos el mé le ti konst ruk ció bár ki ren del ke zé sé re áll jon. Amíg ez a ma gán nyelv és 
ké pes be széd a nyolc va nas évek vé gén al kal ma sint még tak ti ká nak is jó volt a szi get is ko lai 
lét meg te rem té sé hez és ál cá zá sá hoz, ad dig ma már, a nyílt ok ta tá si pi a con az ért he tő és 
ta golt ön meg ha tá ro zás hi á nya előbb-utóbb hát ránnyá is vál hat.37 Az a pszi cho ló gi ai, fi lo zó-
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37 Ez egy lo gi ka i lag in do kolt fel té te le zés. A va ló ság hoz – meg le het – ke vés kö ze van. A kis-
diák ok ugya nis, az érin tet tek, akik nek az AKG ké szült, fél sza vak ból, gesz tu sok ból, di ák tör té-
ne tek ből is pon to san, ta lán az ér tel me zők nél is pon to sab ban ér tik, hogy mi az az AKG, hogy az 
egy szá muk ra va ló su li.

fi ai és pe da gó gi ai ér ték tör me lék, amellyel a prog ram fel van tölt ve, a tár gyi la gos meg kü lön-
böz te tés hez egy re ke vés bé lesz elég.

Az is ko lá ról va ló be széd mű fa já ban az AKG-s tan árok mind ig job bak vol tak, mint a sza-
ba tos ön elem zés ben. Sőt: nem egy sze rű en job bak vol tak, ha nem eb ben a mű faj ban na gyon 
jók. Elő adá suk ban az is ko la ka tar ti kus ha tá sú mű.38 (Oly kor per sze a va ló ság mű fa já ban is.) 

38 A tan árok egy ré sze bár mi kor szug gesz tív mo nod rá mát tud rög tö nöz ni is ko lai él mé nye i ből, 
üdv tör té ne tet és sza tí rát is. A pe da gó gi ai nyil vá nos ság hely ze tét jel lem zi, hogy ezek re nem tart 
igényt. Ta lán tu do má sa sincs ar ról, hogy ilyes mik van nak és le het sé ge sek, s per sze nem csak az 
AKG-ban.

Érez he tő, ma gu kat az el be szé lő ket is le bi lin cse li sa ját mon da ni va ló juk. Mert az AKG szív-
ügy ük. Az AKG szív ügy.

Az a bi zo nyos men ta li tás, ami az ala pí tó kat össze kö töt te, nem csak egyé nen ként ho zott 
adott ság volt, ha nem kö zös ter mék is. Az ala pí tás kü lön le ges él mé nyé nek a gyü möl cse. Ez 
a men ta li tás azon ban egy nagy tan tes tü let ben, ahol a több ség szá má ra az ala pí tás már csak 
le gen da vagy el be szé lés, és ahol a kap cso la tok olyan in ten zi tá sa, amely a kez de te ket jel le-
mez te,39 ki sem ala kul hat, ez a men ta li tás nem se gít het so kat sem az is ko la azo no sí tá sá ban, 

39 Mos ta ná ban hal lot tam és ol vas tam Horn György től a kö vet ke ző ket. A kez de tek kor vi ta 
folyt ar ról, hogy a tes tü let tag ja i nak ba rá ti kap cso lat ban kell-e áll ni uk egy más sal. És úgy tűnt, 
er ről le het és ér de mes dön te ni. Hi szen az ér zel mek ki ára dá sát él ték át. (Mos ta ná ban leg fel jebb 
ar ról kez de mé nyez vi tát né mely ne ki ke se re dett ta nár, hogy azért leg alább is mer ni ük kel le ne 
egy mást, vagy már az is szük ség te len?) Volt an nak ide jén egy gon do lat já té kuk is: va jon ha 
vala ki vak tá ban hát ra dől ne kö zü lük, biz to san szá mít hat na-e rá, hogy a töb bi ek kö zül el kap ja 
va la ki? (Ma leg fel jebb azon le het ne töp ren ge ni, mi lyen nagy nak kell len nie an nak a baj nak, 
amit biz to san fel fe dez va la ki kö zü lük. S hogy hányszoros ész re vét len sé get bír ki ez az is ko la 
mu lasz tá sai, té ve dé sei ügye i ben.) Horn nak per sze nem vé let le nül ju tot tak eszé be ezek a ré gi 
dol gok. Éb resz tő nek szán ta őket. Ön ma ga szá má ra meg biz ta tás nak, iga zo lás nak. Hogy min-
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dig ér de mes elöl ről kez de ni, hogy megint elöl ről kell kez de ni, hogy min den foly ta tás új ra meg 
új ra a kez det ről szól.

És mi köz ben lát ha tó, hogy a meg va ló sít ha tat lan ter vek meg va ló su lat la nok ká vál tak (nem 
so ká ig volt tűr he tő, hogy min den ki egyen lő fi ze tést kap jon, most már a nö vek vő bér kü lönb sé-
gek okoz nak fe szült sé get, az egy re nyíl tabb anya gi as ság), az is ko la még is, min de nek el le né re 
is ar ról szól, ami ről a meg va ló su lat lan ter vek.

sem az új tan árok be il lesz ke dé sé ben. Ha ép pen nem vá lik aka dállyá. Va la mi kor az együtt lét, 
a be szél ge té sek meg fe le lő tám pon tot ad hat tak az AKG vagy az AKG-ba je lent ke ző meg íté-
lé sé hez. Ma már azon ban kö vet he tet len, és leg fel jebb sze mé lyes hi te lű, hogy ki mit tart az 
AKG-ról, vagy kit mi ért tart va la ki az is ko lá ba va ló nak. Az évek so rán be lé pők je len tős 
ré sze vagy csak rész le ge sen, vagy egyál ta lán nem vált tag já vá a men ta li tás be li kö zös ség-
nek.40 S ez egy szer re jár az is ko la szét ta go ló dá sá val és az ala pí tói men ta li tás gyen gü lé sé vel.

Né ha úgy tű nik, az AKG olyan in téz mény, ahol a ta nárt nem nyo maszt ja sem mi fé le igaz-
ga tói, ha tal mi kény szer, la za bel ső sza bá lyo zás sal mű kö dik, a fi ze tés is elég jó, sen ki sem 
szól be le a szak mai mun ká ba, va gyis az AKG egy kel le mes is ko la. Más fe lől meg az a 
be nyo má sa is tá mad hat a be il lesz ked ni igyek vő nek, hogy itt cso por tok ma ra kod nak egy-
más sal, elég nagy a ren det len ség, nyo masz tó an na gyok a ter hek, meg le he tős el szi ge telt ség-
ben dol go zik majd nem min den ki, a lég kört fe lü le tes ben ső sé ges ség jel lem zi, s az in for má lis 
bi zal mi vi szo nyok ke mény hi e rar chi át te rem te nek. Sem a di csé rő, sem az el ma rasz ta ló 
vé le ke dé sek nem alap ta la nok. Szük ség vol na a kö zös ne ve ző re, ki kel le ne de rül nie, ta lál ha-
tó-e kö zös ne ve ző. Szük ség vol na az AKG szel le mi al kot má nyá nak meg fo gal ma zá sá ra, az 
Ebi hal váz la tos sá gá nak meg szün te té sé re, a mű kö dő is ko la igé nyes ön ér tel me zé sé re.

(Aziskolaelméleteazelméletben)

Az AKG a hat va nas-het ve nes évek ben Nyu gat-Eu ró pá ban és Észak-Ame ri ká ban ki ala kult 
sza bad is ko lák gyer me ke. A sza bad is ko lák nak nincs rö vid de fi ní ci ó ja. Épp úgy jel lem zi 
őket a kö zös ta ga dás, a ha gyo má nyos pol gá ri is ko lai vi lág ra di ká lis el uta sí tá sa, mint prog-
ram ja ik sok szí nű sé ge. Az AKG mind a kri ti ká ban, mind egyé ni prog ram kí ná la tá ban meg fe-
lel a sza bad is ko la kri té ri u má nak. Néz zük össze ve té sül a sza bad is ko lák alap vo ná sa it 
Mi hály Ot tó össze fog la lá sá ban:

Bí rá lat tár gya az is ko la tar tal ma, a „tu dás”, amit nyújt és az, aho gyan sze mély te len, el ide-
genítettéselidegenült,standardizált,mindenkiszámárakötelezőcur ri cu lum má szer ve zi ezt 
a „tu dást”, éle sen el íté lik azo kat a fel té te le ket, kö rül mé nye ket, ame lyek kö zött e tar tal ma kat 
köz ve tí tik; tá mad ják azt a mó dot, aho gyan ta nít, és aho gyan hat a sze mé lyi ség re. Bí rál ják 
vagy tel je sen el ve tik azo kat a dek la rált vagy rej tett, a tu dás ra, a ta nu lás ra és a gyer mek re 
vo nat ko zó elő fel te vé se ket, ame lyek re ál ta lá ban a for má lis ne ve lés avagy „csak” a „kon-
ven ci o ná lis”, „tra di ci o ná lis” is ko la épül. Sze mé lyi ség el le nes nek, an ti hu má nus nak bé lyeg-
zik az iskola belső szociálpszichológiai légkörét, an ti de mok ra ti kus nak belső irányítási,
ve ze té si me cha niz mu sa it, dik ta tó ri kus nak, autoriternek anevelőésneveltközöttikapcsola
to kat. A fé le lem, a szo ron gás intézményeiről,fruszt rá ló, ag resszi vi tást, an ti szo ci á lis be ál lí-
tódásttermelőlégkörrőlírnak.Kimutatják,hogyaziskolaegyoldalúkvá zi in tel lek tua liz mu-
sa lé nye gé ben az in tel li gen cia le rom bo lá sa. Újabb és újabb elem zé sek kel, eset ta nul má nyok kal 
tá maszt ják alá, hogy az is ko lai ta ní tás-ta nu lás mo ti vá ci ó ja el len té tes a sze mé lyi ség „iga zi” 

40 Per sze egy könnyáztatta bal la gás (a ki lenc ven ha tos ról van szó), ahol fér fi ak és lá nyok, szü-
lők és fi úk, zor dak és el áb rán do zók, iro ni ku sak és ci ni ku sak egya ránt meg ha tód nak egy más tól, 
ma guk tól, oly kor töb bet je lent het, mint bár mi fé le múlt.
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szük ség le te i vel. Tá mad ják a „be fo ga dás ra” és stan dar di zált tel je sít mény re ori en tált ér té ke-
lé si rend szert, amelylegitimizáljaazérdeklődéstől,a„személyesrészvételtőléselkötelezett
ségtől” függetlenített tudásközvetítéséreépülő iskolát.Pellengérreállítjákanyílt elnyo
mástfelváltófi nom ma ga tar tás-sza bá lyo zás módszereit,aziskolaegész„yes-man”-t (igen-
em bert) ter me lő technológiáját,sezzelegyidőben„gyermekközpontú”,„személyiségköz
pontú”, „érdeklődésre alapozott, szabad tanulást és fejlődést biztosító”, „humanizált”,
„antiautoriter”,„demokratikus”,vagyéppen„felszabadító”iskoláthirdetnekéskövetel
nek. (Bá lint Má ria–Gubi Mi hály–Mi hály Ot tó: A pol gá ri ne ve lés ra di ká lis al ter na tí vái. 
Bu da pest: Tan könyv ki adó, 1980, 38. ol dal.)

Vagy nézzünk egy más hangsúlyú összegzést:

a) Az iskola leromboljaa tanulókkíváncsiságát, intelligenciáját,originalitását,önálló
gondolkodásravalóhajlamátésképességeit.

b) Aziskolaa„túlélőkből”ésaz„elhullókból”egyarántkiöliatanulásirántiérdeklő
dést, és a tu dást pusz tán „bi zo nyít vá nyi”, cse re ér ték mi vol tá ban épí ti be a sze mé lyi ség be.

c) A ta ní tás lé nye gi cél ja len ne, hogy el ér je azt a „pon tot”, ahol szük ség te len né vá lik. Az 
iskolákehelyettmegakadályozzák,hogyatanulóbankifejlődjönazönállótanulásigényeés
képessége,lehetetlennéésképtelennéteszik,hogyfelelősségetvállaljonsajátneveléséért.

d) Aziskolaahelyett,hogysegítenéegyönálló,belsőlegmotivált,önértékelésreésönel
lenőrzésreképes–mondjukígy–autonómszemélyiségkialakulását,agyermekeket,fiata
lokat egy majdnem infantilis permanens függőségben tartva, mindent elkövet egy ilyen
sze mé lyi ség ki ala ku lá sá nak meg aka dá lyo zá sá ra. (Bá lint Má ria–Gubi Mi hály–Mihály Ot tó:  
A pol gá ri ne ve lés ra di ká lis al ter na tí vái. Bu da pest: Tan könyv ki adó, 1980, 46. ol dal.)

Egyet len olyan té tel sincs ezek ben az 1980-ban meg je lent ta nul mány rész le tek ben, ame-
lyet az AKG kri ti ka ként vagy prog ram ként ne vál lal hat na ma gá ra, il let ve amely nek sa ját 
prog ram já ban meg ne fe lel ne va la mi. Ha a gya kor la tot is hoz zá vesszük az AKG-ban le írt 
mon da tok hoz, ak kor azt mond hat juk, hogy ez az in téz mény mint ha a sza bad is ko lai-moz ga-
lom il luszt rá ci ó ja vol na. Nem meg le pő ez, hi szen a sza bad is ko lá nak meg van a ma ga épít-
ke zé si lo gi ká ja, akár hon nan kez dő dik is, akár ki fog is hoz zá, az ele mek bi zo nyos kö rét, 
so ro za tát min den kép pen fel kell hasz nál nia.41 Az in kább meg le pő, hogy mind ezek el le né re 
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41 Mind egy, hogy a tan tár gyát sze ret né va la ki em be ri tu dás ként fel sza ba dí ta ni, új ra ér tel mez ni, 
át öl töz tet ni, vagy a kol lé gá i val ke re si a sze re pek től és szte re o tí pi ák tól men tes új vi szonyt, vagy 
a di ák jai lel ki ki szol gál ta tott sá ga el len lá zad, vagy ele ge van az is ko la tár sa dal mi rab sá gá ból és 
ki szol gál ta tott sá gá ból – a sza bad is ko la va la mely vál to za tá ig el fog jut ni, ha kö vet ke ze tes, ha 
nem al ku szik meg könnyen. Hogy az tán kö vet ke ze tes sé ge sza bad sá go kat vagy mu lat sá gos és 
szá nal mas de ko rá ci ó kat hoz-e lét re, az már kri ti ká ja mi nő sé gé től függ (és még sok min den 
egyéb től).

Ugya nak kor szin te bár me lyik alap ve tő em be ri ér ték jegy hez le het is ko lát konst ru ál ni, ko rok 
és di va tok sze rint az tán ezek az is ko lák meg is szü let nek. És bár mely ér ték vá lasz tó is ko lá ról 
na gyon so kat árul el az, hogy mi lyen komplementerértékek ked vé ért lesz kö vet ke zet len. Az 
AKG sza bad ság el ve pél dá ul sok szor sé rül a gyer mek irán ti fel nőtt fe le lős ség el ve mi att. S ez 
per sze az is ko lá nak is meg a sza bad ság nak is a ja vá ra vá lik.

vagy ép pen az idé zet tek kel szem be sít ve az AKG mint ha a sem mi ből lett vol na ki ta lál va, 
mint ha hal lo má sok alap ján ter vez ték vol na meg, mint ha pe da gó gi át nem is ol vas tak vol na 
az is ko la el ké szí té sé hez a kü lön ben so kat ol va só, az igé nyes és ön tu da tos ér tel mi sé gi ré teg-
hez so rol ha tó ala pí tók. Az ál ta lam idé zett könyv sem volt az is ko lá ban köz for ga lom ban. 
Mű velt sé gük és kul tu rált sá guk ta lán leg se bez he tőbb pont ja épp a pe da gó gia! (Ne té vesszük 
szem elől a kor sza kot, mely ben pe da gó gus sá vál tak. A pe da gó gi át az idő tájt az egye te me-
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ken szin te csak a min dent ko mo lyan ve vők, a könnyebb ér vé nye sü lést ke re sők, a kol lok vi-
u mi szá mon ké ré sek fé lel mé től leigázottak és a jö ven dő pe da gó gi ai elő adók, ku ta tók vet ték 
ko mo lyan. Önér ze tes egye te mis ta vi szoly gott a pe da gó gi á tól.) An nak meg már, az em lí tet-
te ken túl, ké sőbb rész le te zen dő ta nul sá gos kö vet kez mé nyei van nak, hogy az AKG épp oly 
ham va san és ön fe led ten ra di ká lis volt, mint két év ti zed del ko ráb bi nyu ga ti tár sai, te kin tet 
nél kül ar ra, hogy azok mi re ju tot tak köz ben az el vek meg va ló sí tá sa so rán.

Az AKG ala pí tói ér zé ke nyek vol tak a sza bad is ko lai moz ga lom el mé le ti és tör té ne ti hát-
te ré nek mind há rom ré te gé re. A rous seau-i ere de tű ant ro po ló gi ai kri ti ká ra, mely a gyer mek, 
az if jú tár sa da lom ra ítélt sé gé vel száll szem be, s a sza bad, ön tör vé nyű, a konk rét tár sa dal mi-
ság tól meg óvott tisz ta sze mé lyi ség for má lá sa mel lett fog lalt ál lást.42 A szá zad for du ló és a 
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42 „A ter mé sze tes em ber tel je sen ön ma gáé. Ő a szám be li egy ség, az ab szo lút egész szám, amely 
csak ön ma gá val s a hoz zá ha son ló val van vo nat ko zás ban. A tár sa da lom em be re csak tört egy ség, 
amely a ne ve ző függ vé nye, s mely nek ér té két az egész hez va ló vi szo nya szab ja meg, az az a 
tár sa da lom összes sé ge.”

„A ter mé sze tes rend ben az em be rek mind nyá jan egyen lők, kö zös hi va tá suk az em be ri élet-
pá lya, s akit így jól ne vel tek er re, az az ez zel kap cso la tos hi va tá so kat sem lesz ké pes rosszul 
el lát ni. A szü lők ren del te té se előtt ren de li őt a ter mé szet em be ri élet re. Él ni – er re a mes ter ség-
re aka rom meg ta ní ta ni. Be is me rem, hogy ha ke zem ből ki ke rül, nem lesz ő sem bí ró, sem ka to-
na, sem pap. Elő ször is em ber lesz. Mind az, ami egy em ber kell hogy le gyen, az lesz ő, s ha 
kell, ép pen úgy, mint bár ki más. És a sors te he ti, aho vá akar ja, mind ig a ma ga he lyén lesz.”

„A mi egész böl cses sé günk szol gai elő í té le tek ből áll. Min den szo ká sunk be hó do lás, kény-
szer, fe szé lye zett ség. A tár sa da lom em be re rab szol ga ság ban szü le tik, él és hal: szü le té se kor 
pó lyá ba varr ják, ha lá la kor ko por só ba szö ge zik, s amíg em be ri ar cu la tát vi sel he ti, in téz mé nye-
ink lán ca it hord ja.” (Ro us se au: Emilvagyanevelésről.Bu da pest: Tan könyv ki adó, 1978, 14., 
16. és 17. ol dal.)

szá zad elő po li ti kai, ide o ló gi ai és lé lek ta ni is ko la kri ti ká i ra, me lyek a fi a ta lok rej tett vagy 
nyílt tár sa dal mi, kul tu rá lis vagy jo gi el nyo má sá val száll nak szem be, s a gyer mek em ber fel-
sza ba dí tá sát kö ve te lik.43 A hat va nas-het ve nes évek szo ci o ló gi ai-szo ci ál pszi cho ló gi ai is ko-

43 „A sok szor rab szol ga sá gig fo ko zó dó el nyo más el ve tart ja mar ká ban a pe da gó gi át és az 
is kolát.

Itt van pél dá ul az is ko la pad. Vi lá gos bi zo nyí té ka ez a ko ráb bi ma te ri a lis ta pe da gó gia hi bá i-
nak, amely ab ban az il lú zi ó ban rin gat ta ma gát, hogy a tu do mány szét szórt épí tő kö ve i vel új ra épít-
he tők az is ko la om la do zó fa lai. A gye re ket ré gen hosszú, si vár is ko la pad ok ba ül tet ték, az után jött 
a tu do mány, és meg re for mál ta a pa dot. […] Ért he tet len, hogy ily mó don a rab szol ga ság esz kö zét 
tö ké le te sí tet ték az is ko lá ban, mi köz ben fel sem me rül tek azok a gon do la tok, ame lyek a tu do-
mány szfé rá ján kí vül a szo ci á lis fel sza ba dí tás út ját egyen get ték. […] Nem ré gi ben egy hölgy, aki 
azt hit te, hogy én he lyes lem eze ket a tu do má nyos újí tá so kat az is ko lá ban, nyil ván va ló ön elé gült-
ség gel mu tat ta be ne kem a ta nu lók szá má ra ké szí tett fű ző jét, amely ki egé szí te né a pad meg elő ző 
funk ci ó ját.

Va ló igaz, az or vo sok kü lön bö ző mó don gyó gyít ják a ge rinc fer dü lést: or to péd esz kö zök kel, 
fű ző vel és nyúj tás sal. Az an gol kó ros gye re ke ket pél dá ul fe jük nél vagy vál luk nál fog va időn ként 
fel füg gesz tik, hogy sa ját test sú lyuk kal ki egye ne sít sék és erő sít sék a ge rinc osz lo pu kat. Az is ko-
lá ban elő sze re tet tel hasz nál ják a pa dot or to péd esz köz ként. Most rá adá sul még fű zőt ajánl va la-
ki! Nem so ká ra a ta nu lók mód sze res akasz tá sát fog ják ja va sol ni!

Mind ez lo gi kus kö vet kez mé nye a tu do má nyos mód sze rek me cha ni kus al kal ma zá sá nak a 
de ka dens ne ve lé si rend szer ben. […] A gyer mek ko ri ge rinc fer dü lés meg elő zé sé nek ra ci o ná lis 
mód ja mun ka rend jük át ala kí tá sa, hogy ne kell jen na pon ta órák hosszat ár tal mas test tar tás ban 
ül ni ük.

Több sza bad ság ra van szük ség az is ko lá ban, nem ilyen pa dok ra.” (Maria Montessori: A gyer-
mek fel fe de zé se. Bu da pest: Herder Ki adó, 1995, 20–23. oldal.)
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la kri ti ká já ra, mely a nagy is ko la rend sze rek bel ső zsar nok sá gát uta sít ja el, és az if jú ság 
nem ze dé ki for ra dal má nak, az új bal ol dal tár sa dal mi kri ti ká já nak hasz no sí tá sá val az isko lát-
la ní tás vál to za ta it, az ön tör vé nyű szo ci a li zá ció jo gát és te rét kö ve te li.44
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44 En nek a gon do lat kör nek a gyer me ke az AKG, de ké sei gyer mek. A sza bad is ko lák el ső ge ne-
rá ci ó ja már fel nőtt in téz mény, mi re az AKG vi lág ra jön. A fo gan ta tás azon ban – és idá ig tart az 
élet ta ni ha son lat tű rő ké pes sé ge, pe dig itt a leg szem lé le te sebb – jó val ko ráb bi. Az AKG a het ve-
nes évek ele je kö zép-eu ró pai Nyu gat-re cep ci ó já nak fe lel meg, de a meg va ló sí tás sal vár ni kel lett 
más fél év ti ze det. (Ez a kis szám elé ge dett ség gel tölt het el ben nün ket, ennyi le ma ra dás ki fe je-
zet ten ha la dás a ha zai tra dí ci ó kat te kint ve, s ez így is van, annyi ra így, hogy az AKG ki csit lóg 
is itt hon a le ve gő ben, hi á ba sze re tik kü lön ben akár há nyan. Az a köz ok ta tá si kör nye zet, mely ben 
az AKG él ni pró bál, öt ven-száz éves res tan ci ák tól ter helt. Mond juk, pél dá ul a ne ve lő pol gá ri 
stá tu sa te kin te té ben.)

Az AKG te hát egy gyer mek, ősz haj szá lak kal. És csep pet se éret tebb at tól, hogy vá ra ko zás-
ra volt ítél ve. Hi szen a vá ra ko zás nem tör té nel mi idő ben zaj lott, üres kény sze rű ség volt, vá ra-
ko zás a pi ros lám pa előtt, ros to ko lás a ha tár nál, vesz teg lés egy ba rakk ban. Hi szen né mi, de 
alig ha in do ko lat lan túl zás sal, tör té nel men kí vül él tünk itt né hány év ti ze det, a nyu ga ti élet ta nul-
sá gai egy sze rű en ér vény te le nek vol tak. Hi á ba jött Sartre, a kó la meg a far mer. (Meg le het, most 
jön majd nyu gat ról egy friss res ta u rá ci ós hul lám, a fel la zult is ko lai vi lág ki iga zí tá sa ként. És 
könnyen elő for dul hat, hogy ez a ki csit el ké sett AKG-t fog ja kí no san érin te ni, s a nagy ke le ti 
ké sé se ink kap nak új fent túl élé si esélyt.)

Az AKG bol dog ság el vű is ko lá nak vall ja ma gát. A transz cen dens vi lág ké pet – a sze ku la-
ri zá ció utol só nagy had mű ve le te ként – im ma nens vi lág kép pel vált ja fel. A di ák nak nem a 
fel nőtt élet (az is ko lai túl vi lág) bol dog sá gá nak árát kell meg fi zet nie; gyer mek ként, di ák ként 
jo ga van az élet ér tel mé nek je len el vű ér tel me zé sé re.

Az is ko la a ha gyo má nyos nagy tár sa dal mi egyen lőt len sé gek utol só erő dít mé nye.45 A ta nár 

45 A szár ma zá si, ne mi, fe le ke ze ti, fa ji kü lönb sé ge ken ala pu ló egyen lőt len sé gek jo gi fel szá mo-
lá sa meg tör tént az el múlt két év szá zad ban. Vi szont a gyer mek in téz mé nyes alá ve tett sé gét az 
is ko lá ban egyál ta lán ész re ven ni és lé te ző nek te kin te ni sem volt so ká ig könnyű. És sok fe lé és 
sok fé le te kin tet ben még a jog sé re lem el is mer te té sé nél tar tunk, mi köz ben má sutt meg az eman-
ci pált gyer mek prob lé má i ról esik már szó. Is ko lá ink avítt pe da gó gi ai-ad mi niszt rá ci ós szer ke ze-
te ket őriz nek, pél dá ul az ok ta tó-ne ve lő sze mély zet pri vi lé gi umtu da tát a ne vel tek kel szem ben, 
mi köz ben a má sutt már fel sza ba dult gyer me ket szol gá ló új kul tú ra ára da ta ál tal oko zott za var ral 
kell bir kóz ni uk. Az idő össze vissza szab da ló dott.

Hi á ba nő nek a di á kok ta ná ra ik fe jé re, ez csak az egyen lőt len ség torz meg ol dá sa, amíg a ta nár 
a ha tal mi sze re pe i ről (a tan árok és di á kok el osz tá sa ta nár és di ák cso por tok kö zött, a ta nu lás jo gi 
fel ügye le te, a di ák ma ga tar tá sá nak jo gi és mo rá lis szank ci o ná lá sa) nem mond le, vagy nem 
vá laszt ja el éle sen, ha tá ro zot tan és lát ha tó an pe da gó gi ai és hi va ta li ügy kör ét, vagy nem ta lál ja 
meg e két sze rep egye sí té sé nek szer ves vál to za tát a pe da gó gia ja vá ra, ad dig a di ák az is ko la 
fog lya, ad dig az is ko la tár sa dal mi el kü lö ní tő ként mű kö dik. Ahol a rab akár át is ve he ti a ha tal-
mat az őr fe lett, de et től a lé nyeg – a má sok ál tal kép vi selt (di ák) és a má so kat kép vi se lő (ta nár) 
kö zöt ti vi szony – nem vál to zik.

és di ák fö lé- és alá ren delt sé gi vi szony ban él nek (s ko ránt sem csak az együtt vég zett mun ka 
vo nat ko zá sá ban), s en nek egy ter mé szet ad ta rend lát sza ta ad le gi ti mi tást. Az AKG meg te-
rem ti a ta nár és di ák is ko la pol gá ri egyen lő sé gét. A tan árok az AKG-ban le mond tak meg szo-
kott pri vi lé gi u ma ik ról, a di á kok fe let ti ha ta lom gya kor lás esz kö ze i ről46 (me lyek az el múlt 

46 „Vi szo nya ink ra nem ér vé nye sít he tő a mun ka he lyen meg je le nő hi e rar chia. IS KO LÁNK BAN 
MIN DEN GYE REK ÉS FEL NŐTT IS KO LA POL GÁR.”

„Ne ve lő tes tü le tünk dön tés jo gi rend sze ré ben nem rög zí ti a ta nu lók ra vo nat ko zó jo go kat, 
kö te le zett sé ge ket. Ezt a jo got – elő ze tes sza bá lyo zás nél kül – tel jes egé szé ben át en ge di az is ko-
la ta nu ló i nak” (Ebi hal, 16. ol dal).
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kor szak ban igen el lent mon dá so san mű köd tek, hi szen az az idő szak, ami kor a ta nár szin te 
bár mit meg en ged he tett ma gá nak – az öt ve nes évek el ső és má so dik fe lé ben –, az egyút tal a 
ta ná ri ki szol gál ta tott ság leg ré me sebb ko ra is volt. A kon szo li dá ció a lé nye gen nem vál toz ta-
tott, bár az per sze na gyon lé nye ges, hogy a dur va ság és erő szak hát tér be szo rult.).

Az AKG a pe da gó gu sok is ko lá ja. Ab ban az ér te lem ben, hogy kö zös szel le mi ter mé ke a 
dol go zó i nak, hogy a pe da gó gus tes tü let ön igaz ga tá sa mű köd te ti, s hogy a pe da gó gu sok 
em be ri és szak mai ön meg va ló sí tá sá ra ter vez ték.47
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47 „Az egyes pe da gó gus fel ada ta it ön ma ga ha tá roz za meg a kö zö sen ki ala kí tott fel adat rend sze-
ren be lül, s a ro tá ci ó val vá lasz tott ko or di ná to rok (pe da gó gi ai ve ze tő, tes tü le ti tit kár) fel ada ta a 
kö zö sen ki ala kí tott stra té gia ke re tei kö zött tar ta ni a mű kö dés egé szét.”

A pe da gó gu sok is ko lá ja alap elv te hát annyit je lent, „hogy a MIN DEN KO RI pe da gó gus kö-
zös ség cél rend sze re, te vé keny ség rend sze re, szer ve ze te az is ko la meg ha tá ro zó ele me” (Ebi hal, 
9. ol dal).

Az AKG-ban a ne ve lő tes tü let az egyet len ha tal mi szerv, mely egyút tal le het sé ges ha tal mi 
sze rep kör ének ha gyo má nyos, a di á kok fe lett gya ko rolt ré szé ről ele ve le mon dott. Egyút tal azon-
ban, mint pe da gó gus kö zös ség, a sza bad is ko la au ten ti kus lét for má já nak ke re te is. A két vo nat-
ko zás egy más sal szo ros (fel té tel te rem tő, ill. iga zo ló) kap cso lat ban áll.

Az is ko lá ban nem csak a kép zés re la tív tel jes sé gét nyújt ják. A mű vé sze ti al ko tó kö rök től 
az áru ter me lő vál lal ko zá so kon ke resz tül a ke res ke del mi já té ko kon át a ha gyo má nyos szak-
mai, szel le mi kép zé sig, a di á kok nak jo guk van a kí ná la ton be lü li vá lasz tás ra is, sa ját is ko lai 
pá lya fu tá suk meg ter ve zé sé re, sőt az is ko lai kép zé si kí ná lat kri ti ká já ra és mó do sít ta tá sá ra 
vagy ép pen is ko lán kí vü li kép zé si, fog lal koz ta tá si for mák is ko lai el is mer te té sé re.48

48 „Ki emelt alap elv, hogy a gye re kek nem tár gyai, ha nem ala nyai, te vé keny ré sze sei a pe da gó-
gi ai fo lya mat nak. Vé le mé nyük, aka ra tuk, adott sá ga ik fo lya ma to san ala kít ják is ko lán kat” (Ebi-
hal, 10. oldal).

Az is ko la szo ci á li san ér zé keny, li be rá lis szel le mű in téz mény. Fel vé te li rend sze re nem 
tár sa dal mi cso por tok hoz köt he tő tu dás osz tály sze rint sze lek tál, ha nem ér ték rend je irán ti 
fo gé kony ság, a sza bad is ko la irán ti igény hi te les sé ge alap ján. Nem kö ve tel ki tű nő bi zo nyít-
ványt, aho gyan nem ígér ga ran tált to vább ha la dást sem. A vi szony lag ma gas is ko láz ta tá si 
költ sé ge ket ösz tön díj rend szer rel el len sú lyoz za.

Mind ez zel az AKG-ról szó ló me se még nem ért vé get, mert az esz mé nyek hez ígé re tek is 
tar toz nak. A szép és jó foly ta tó dik a cél sze rű vel és prak ti kus sal. Az iga zi a hasz nos ban ölt 
tes tet. A li be rá lis el vek ből kö vet ke ző en és a szo ci a lis ta él mény ter mé sze tes re ak ci ó ja ként az 
AKG a ma ga pe da gó gi ai utó pi á ját szi go rú an antiutópikus ke ret be il lesz ti. Az ál mok is ko lá-
ját a meg ren de lők is ko lá ja ként ha tá roz za meg. Ki fe jez ve ez zel az üd vö zí tő meg ol dá sok 
tár sa da lom ra kény sze rí té sé től va ló ide gen ke dé sét s egyút tal azt a meg győ ző dé sét is, hogy 
csak lé te ző szük ség le te ket ki elé gí tő is ko la ként van lét jo go sult sá ga. A meg ren de lők is ko lá ja 
ki fe je zés még azt is tar tal maz za, hogy a min den ko ri is ko la hasz ná ló di á kok és szü lők, va la-
mint az ala pí tó és is ko la fenn tar tó in téz mé nyek, cé gek az is ko la tör té ne té nek a tes tü let tel 
egyen ran gú sze rep lői. Nem tesz az is ko la sem mi olyat, ami ben ne bír ná a szü lői ta nács, a 
ku ra tó ri um és a di ák ön kor mány zat jó vá ha gyá sát.

Az AKG a meg ren de lők is ko lá ja ab ban az ér te lem ben is, hogy szak kép zé si irá nyát kö rül-
te kin tő en és cél tu da to san vá lasz tot ta meg, egye sí tet te – de nem mos ta össze – a gim ná zi u mi 
kép zé si ide ált a köz gaz da sá gi kép zés al ter na tí vá já val, s az utóbbin be lül el té rő pá lya ori en-
tá ci ók szol gá la tá val. Egé szen odá ig, hogy az is ko lát tá mo ga tó ban kok és nagy vál la lat ok 
szak kép zé si prog ra mot ren del het né nek meg az is ko lá tól, azon túl, hogy egy bi zo nyos kvó ta 
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sze rint, az éves ala pít vá nyi hoz zá já ru lá suk ará nyá ban a fel vé te li lét szám ke ret egy har ma dá-
ig fel vé te li nél kül küld he tik je lölt je i ket az is ko lá ba.49
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49 Az ala pí tó, ill. tá mo ga tó cé gek nek vég ered mény ben nem volt szak kép zést be fo lyá so ló szak-
mai igé nyük. Emi att az tán a szak kép zé si prog ra mot is a di á kok igé nyei és sa ját be lá tá sa sze rint 
ala kít hat ta az is ko la. Te le pült ugyan egy biz to sí tói gya kor ló iro da az új szárny föld szint jé re, de 
sen ki nem volt a mű kö dé sé vel elé ge dett, és az 1996-os tan év vé gé vel az iro da meg is szűnt, a 
he lyi sé gek az is ko la hasz ná la tá ba ke rül tek át. Fur csa, hogy az ala pí tó cé gek pénzt ál doz nak a 
kö zép is ko lá ra, dol go zó ik gye re ke it kül dik oda ta nul ni, vég zett di á ko kat vesz nek fel on nan, de 
szak mai kap cso lat még sem jött lét re a fe lek kö zött. (Egy-egy vál la la ti szak em ber óra adás ára a 
szak kép ző ötöd éven van ugyan pél da, de ez sem vál toz tat a hely ze ten.) Sőt az a kü lö nös, hogy 
az or szág egyik gyor san ne ves sé vált új is ko lá já nak ala pí tói sze re pé ben le vő rek lám le he tő sé ge-
ket sem hasz nál ják ki. Mint ha ezek nél a nagy cé gek nél az is ko la egy vá sá rolt ked vez mény 
vol na, egy ba rá ti szí ves ség, egy je len ték te len költ ség ve té si té tel, amit csak a pénz ügyi osz tály 
tart szá mon.

50 Eh hez az ala pot az ad ta, hogy Horn György nem a böl csész ka ron, ha nem a Marx Kár oly 
Köz gaz da ság-tu do má nyi Egye te men vég zett. Együtt te hát a mai gaz da sá gi elit ben jól rep re zen-
tált év fo lyam ok kal.

Az ed dig el mon dot tak ból kö vet ke zik, hogy az AKG, no ha is ko la rend sze ren kí vü li in téz-
mény nek te kint he ti ma gát, s nem lép a ha gyo má nyos elit is ko lák egye te mi elő ké szí tő vé 
vá lá sá nak út já ra sem, a to vább ta nu lá si igé nyek re is te kin tet tel van, gon do san ügyel az is ko-
lát az egész is ko la rend szer be il lesz tő ele mek re, az ok ta tás po li ti ka és a köz ok ta tás-kul tú ra 
ak tív sze rep lő je, köny vei és prog ram jai adap tá lá sá ban se gí tő kész és elő zé keny.

(Programozottellentmondásokfeloldvaésfeloldásnélkül)

A fel so ro lást most meg sza kít va, az ed di gi ek ből is lát ha tó, hogy az AKG – jó zan meg fon to lás 
sze rint – a le he tet len re vál lal ko zott. És nem pusz tán azért, mert min den egyes ígé re te ma gá ban 
is túl zott nak, tel je sít he tet len nek tű nik, ha nem in kább azért, mert egyes ígé re tei el len tét ben 
van nak más ígé re te i vel… És még is, ez az egész, ha nem is a terv rész le te i vel egye ző en, de a 
tö rek vés szel le mé hez hű en meg va ló sult. Nem is hin ném, ha nem lát tam vol na.

Vegyük pél dá ul a leg fel tű nőbb el lent mon dást. Ha az is ko la egy szer re a ta nu ló ké, a szü-
lő ké, a ban ko ké, a pe da gó gu so ké, az ön kor mány za té és a mi nisz té ri u mé, ak kor most kié 
iga zán? Mind annyi u ké nem le het, s akár kié is, a töb bi ek be van nak csap va, a rá juk vo nat-
ko zó ígé ret be vál tat lan ma rad. Akár mi lyen fur csa, eb ből az is ko lá ból még is min den ki nek 
ju tott. Azt nem mon dom, hogy pon to san az ígé ret sze rint, de egye lő re – majd nem ki elé gí-
tő en – az igé nyek sze rint. Mint ha több ju tott vol na a fe lek nek az ál tal, hogy osz toz ni uk kel-
lett, mint ha a re á lis és ha tá ro zott ré sze se dé si igény te rem tet te vol na meg a ré sze se dé si 
le he tő sé ge ket is. Ké nyes, kü lö nös egyen súly ez a fe lek kö zött, va la hogy min den ki a nye reg-
ben ér zi ma gát. Azt hi szem, ez a konst ruk ció meg is mé tel he tet len. A mér ték te len ség hal lat-
lan va ló ság ér zék kel pá ro sul va meg va ló sít ha tó nak bi zo nyult. Kü lön-kü lön az egyes ígé re tek 
bel ső tá ja in sok-sok prob lé ma van, s ezek ről rész ben az ed di gi ek ben is szó volt már, s a 
to váb bi ak nak ez a fő tár gya, de az egész még is mű kö dő ké pes, ami kész cso da.

A mi nisz té ri um és az ön kor mány zat meg ju há szo dott a ban kok és a nagy vál la lat ok ku ra tó-
ri u mi tár sa sá gá ban, a ban ko kat és a nagy vál la la to kat le fegy ve rez te az al kal ma zot ta ik gyer me-
ke i nek éven te jut ta tott sza bad hely, lel kes hí vei a sza bad pe da gó gi á nak, hi szen be fek te tői vagy 
ép pen szü lői ér de kelt ség kö ti őket az is ko lá hoz. (Ter mé sze te sen ez nem egy is ko la ala pí tá si 
mo dell, amit bár ki nek is ajánl hat nánk, hi szen egy ilyen ér de kelt sé gi konst ruk ció ki ala kí tá sá-
hoz és mű köd te té sé hez ki vé te les tár gya lá si po zí ció és nagy ér té kű kap cso lat tő ke kell.50)
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(Ez a köz gaz da sá gi in dít ta tás a ma gya rá za ta a sza bad is ko la ta lán kis sé szo kat lan szak kép-
zé si prog ram já nak. És ugya nitt le het az ere de te Horn György pe da gó gi ai stí lu sá nak is. Egy 
böl csész rit kán me ré szel, rit kán ké pes olyan könnye dén, tár gyi la go san és ma ga biz to san bán ni a 
pe da gó gi á val, mint ő. Olyan le ke ze lő en, meg gon do lat la nul, fe lü le te sen, ha tu do mány nak, olyan 
ih le tet ten, fan tá zi á val, ha mű vé szet nek te kint jük a pe da gó gi át. Tu da tos szel le mi em ber, de a 
pe da gó gi á ban még is in kább az ösz tö ne i re bíz za ma gát.)

A szü lők mind ig oda vol tak azért az is ko lá ért, aho va gyer me ke ik nek ne héz be jut ni uk. Az 
ugyan egye sek szá má ra fur csa, meg hök ken tő vagy egye ne sen ki áb rán dí tó, hogy a ne he zen 
be ve he tő bás tyák mö gött tény leg nin cse nek mar co na had fi ak meg szi go rú re gu lák, úgy szól-
ván áll a bál, s az is ko la mint ha nem is tö re ked ne rá, hogy min den ben a leg jobb le gyen. 
Mint ha csak ön ma gá nak akar na tet sze ni, de „jó zan” (vagy jó zan) íté lő ké pes ség ük nél erő-
sebb a köz vé le mény ha tal ma. S esze rint az AKG kí vá na tos és ne he zen meg sze rez he tő áru. 
A di á kok meg gyak ran össze za va rod nak ugyan, meg tor pan nak a sza bad ság vi szon tag sá gai 
kö zött, de kö tő dé se ik is ha mar ki ala kul nak, és egy szer re csak már a szi get is ko lán is a szi-
ge tet ké rik szá mon.51 Így hát vég ered mény ben az is ko la va ló ban a pe da gó gu so ké, mi köz ben 

51 „Le het, hogy most egy rossz mel lék vá gá nyon ha la dunk? Nem len ne jó, kááár, hogy már – 
még – so kan nem is fog lal koz nak ez zel az egésszel, ami itt tör té nik.”

„Ré gen azok ban a szép idők ben, mi kor még csak 80-an vol tunk […] min den olyan szép volt. 
Vagy ne tán az volt kép mu ta tás […] s nem a mos ta ni. Min den ki bú jik be le a ma ga há zá ba, ma ga 
tár sa sá gá ba […] el ide ge ne dünk egy más tól.”

„Jó len ne, ha az is ko la le ve gő je vissza kap ná azt az il la tot, ami lyen még kis ko rá ban volt ne ki, 
vagy egy ilyen »be he mót nak« nem le het jó il la ta? Re mé lem, igen” (Press, 1992. ja nu ár 31.).

Ér de kes ez a szö veg. De nem csak azért, mert az el ső év fo lyam fél té keny sé gét tük rö zi az 
újab bak kal szem ben, vagy azért, mert a rom ló köz ér zet, az el bi zony ta la no dó ön ér té ke lés do ku-
men tu ma. Ha nem azért is, mert mi köz ben na gyon bá tor a kri ti ká ban, ugya nak kor a nyelv hasz-
ná la ta ha nyag és igény te len.

te hát sen ki től nem vet ték el, pe dig lát szó lag több fe lé is el aján dé koz ták; az el múlt öt év ben 
(ön ma gu kon kí vül) sen ki nem sér tet te őket kol lek tív szu ve re ni tá suk gya kor lá sá ban.

E konst ruk ció mö gött, fe de zet ként, az ala pí tás nagy lel ki fel haj tó ere je és kü lön le ges 
presztízse áll. En nek az ér ték hi tel nek a fu tam ide je azon ban le járt. Az is ko la sors dön tő éve-
it éli, sor ke rül a meg mé ret te tés re, el kell szá mol nia ta len tu ma i val.52 (Mi köz ben mind azon 

52 Ar ról van szó, hogy az ala pí tók 1988-ban ta lán még sa ját nagy lel kű ség ük től meg ha tód va 
vol tak a jö vő is ko lá já nak tá mo ga tói. Má ra ez a je len né vált jö vő ál ta lá nos ság ban elég gé ki áb-
rán dí tó. A va la ha nagy mel lé nyű gaz dál ko dók szá má ra is. Az AKG vi szont mint ha vál to zat la nul 
jö vő ide jű vol na, is ko lá ink csep pet sem ha son lí ta nak job ban rá, mint nyolc-ki lenc év vel ko ráb-
ban. Az ala pít vá nyi pén zek iránt vi szont ma már csil la pít ha tat lan éh ség van. S eköz ben a gaz-
dál ko dók több sé gé nek nem a mun ka erő mi nő sé gi után pót lá sa, ha nem a tö me ges el bo csá tás a 
gond ja. S per sze a kö zép is ko lai al ter na tív kí ná lat is bő vült, nem utol só sor ban az AKG vág ta 
csa pá son.

ér té kek át ér té ke lőd tek, mind azon in téz mé nyek össze om lot tak, me lyek re vo nat ko zó an, 
me lyek kel szem ben meg ha tá roz ta ön ma gát.)

Vegyük szem ügy re most az ígé re tek egy kis rész le tét. Az is ko la prog ram já nak azt az ele-
mét, hogy sem az érett sé gi nek, sem az egye te mi fel vé te li nek nincs ki tün te tett je len tő sé ge. 
Ezt az el ső évek ben sen ki nem vet te ko mo lyan. A szü lők azért nem, mert rek lám fo gás nak 
te kint het ték, fi nom és szel le mes sze rény te len ség nek, egy ki vá ló is ko la úri nagy vo na lú sá gá-
nak, hogy azért itt úgy is nagy sze rű ered mé nyek szü let nek majd. A tan árok azért nem, mert 
pon to san tud ták, rend kí vü li kö rül mé nyek kö zött dol goz nak, jól fel ké szült, nagy te her bí rá sú, 
becs vá gyó kol lé gák kal és vá lo ga tott di á kok kal. Le he tet len, hogy ez ne hoz za meg a re mélt 
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si kert. (Fé lel me i ket ma guk előtt is tit kol ták.) Ta lán még ar ról is áb rán doz hat tak, hogy a fel-
vé te li vizs ga, mint az egész kö zép fo kú ok ta tá si rend szert egyen irá nyí tó ab szurd kép ződ-
mény, az évek so rán eltű nik, vagy leg alább is lé nye ge sen mó do sul. Nem így tör tént. Az 
AKG-s di á kok ra 1994-ben ke mény fel vé te li várt, s egye lő re a kö vet ke ző évek ben is ez zel 
kell szá mol ni uk.

Ám az is ko la, ön ma gá hoz hű en, az egyé ni vá ra ko zá sok nál erő sebb nek bi zo nyult. Az AKG 
nem tu dott egy ver seny vizs gá ra fel ké szí tő, tre ní ro zó, tan fo lyam sze rű in téz ménnyé át ala kul-
ni, vagy az ef fé le is ko lák tel je sít mé nyé vel egyen ran gút nyúj ta ni. Ha ezt fáj da lom mal éli meg, 
ak kor sa já tos kö zép is ko lás élet for má ja sé rül. És nincs ki út, össze kell egyez tet nie az össze-
egyez tet he tet lent. Az is ko lá nak vé ge, ha a szü lők ko mo lyan ve szik, hogy itt az egye te mi 
to vább ta nu lás mai út ja a jó kö zép is ko lá ké nál ne he zeb ben jár ha tó. És vé ge az is ko lá nak ak kor 
is, ha be ad ja a de re kát, s ezen túl a si ke res fel vé te li re va ló elő ké szí tés re kon cent rál.

To vább ne he zí ti a hely ze tet az a kö rül mény, hogy az is ko la, a sza bad is ko lák szo ká sos 
pá lya fu tá sa sze rint, a di á kok to bor zá sá ban az ígért nyi tott sá got egyál ta lán nem volt ké pes 
meg te rem te ni. Nem a rá szo rul tak vagy a sze ren csé sek sza bad is ko lá ja lett, ha nem a fel ső 
kö zép osz tály gyer me ke ié. Mi nél el fo gu lat la nabb és sze mé lye sebb a fel vé te li, an nál biz to sabb a 
sze lek ció ef fé le ered mé nye.53 A fel ső kö zép osz tály ínyenc sé get szi ma to ló meg ren de lői azon-
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53 A fel vé te li ző gye re kek től el várt nyi tott sá got mos ta ná ban a tár sa dal mi pi ra mis egy re fentebbi 
cso port jai en ged he tik meg ma guk nak. Mond juk, pél dá ul az zal össze füg gés ben, hogy gon dol ha-
tunk-e sza bad is ko lá ra gyer me kek to vább ta nu lá sát ter vez ve, hi szen az AKG-ban, bár nem tan-
dí jas is ko la, egy di ák szá má ra az 1996–97-es tan év leg ke ve sebb 70 000 fo rint ba ke rül (tan könyv, 
ét ke zés, tá bor, szín ház jegy stb.), s ez még ak kor is na gyon sok, ha rész let re fi zet he tő. A hely ze-
tet to vább bo nyo lít ja, hogy több fel ső kö zép osz tály be li jö ve del mi cso port a pol gá ri ér ték kész-
let tel nem él, hi szen nem is is me ri. Szá muk ra azon ban az AKG meg vá sá rol ha tó. Így jött lét re a 
Treff-ku pac, mely nek tag jai egy-két ki vé tel lel mind vál la la ti he lyen vagy szü lői pén zen ke rül tek 
az is ko lá ba. (Ez nyílt ti tok volt. Ma ga tar tá suk kal tet ték köz hír ré.) A Treff pe dig ép pen az a 
ku pac, ame lyik pa ró di át csi nált az AKG sza bad sá gá ból. (A ta nul mány szö ve gé ben ere de ti leg a 
kö zép osz tály gye re ke i ről volt szó. De ez a kö zép osz tály ma már ter vez ve sincs, tö re dé kei is 
bom la nak. Ese tünk ben te hát egy kö zép osz tá lyi kö tés és tar tás nél kü li fel ső kö zép osz tály ról van 
szó. Ami te hát úgy nem is az, ami nek ne ve zem. De hát mit mond jak rá?)

ban ha tá ro zott kö ve te lé se ket tá masz ta nak az is ko lá val szem ben. Le gyen az is ko la na gyon 
kel le mes hely, ez gyer me ke ik nek amúgy is jár, de egy pil la nat ra sem sza bad meg fe led kez nie 
a tár sa dal mi cso port igé nye i ről, ar ról, hogy a szak mai ver seny ben va ló helyt ál lás ra, a si ke res 
fel ső kö zép osz tá lyi pá lya fu tás ra ké szít sen fel. Mi nél több ba ja van a szü lők nek tár sa dal mi, 
tör té nel mi sze re pe ik kel, an nál me re veb bek lesz nek gyer me ke ik ügyé ben. Le gyen a gye rek 
bol dog „ebi hal”, de a leg fon to sabb még is az, hogy mi e lőbb, ha le het, má sok nál előbb és job-
ban, meg ta nul jon „bé ká ul”. Ter mé sze te sen az zal a di ák kal van az is ko lá nak a leg ke ve sebb 
gond ja, aki ezt ma ga is így gon dol ja, s az ott ho ni prog ra mo zott sá got, a szü lői cé lo kat az 
is ko lá ban sem fe lej ti el. Az más kér dés, hogy ő so ha nem lesz iga zán AKG-s szel le mű di ák. 
Az a ti zen éves vi szont, aki a szü lői kí ván ság el le né re is in kább iga zi „ebi hal” len ne, job ban 
il le nék az AKG-hoz, ha nem vol na épp me ne kü lő ben a szü lők és a fel ada tok elől.

Az AKG-ban min den ki egyen lő. Per sze. De aki pén zért vá sá rol ta meg az egyen lő sé gét, 
az egy ki csit egyen lőbb. Fan tasz ti kus el kép ze lés volt azt gon dol ni, hogy a bé relt vagy li cit-
re bo csá tott he lye ken54 be ju tó di á kok kö zül so kan ne úgy gon dol ja nak az is ko lá ra, mint va- 

54 A vál la la tok rend sze re sen a szá muk ra meg ál la pí tott nál ke ve sebb ta nu lót kül de nek az is ko lá-
ba. A sza bad he lye ket az is ko la ala pít vá nyi hoz zá já ru lás fe jé ben pi ac ra bo csát ja.

 la mi ma gán ját szó tér re, ahol a tu laj don résszel ren del ke zők ter mé sze tes ki vált sá go kat él vez-
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nek. Az is ko la úgy tesz, s mi egye bet is te het ne, mint ha nem vol na tu do má sa a bel ső meg-
osz tott ság ról, ön ma ga előtt is ti tok ban tart ja a di á kok kö zöt ti kü lönb sé get.55 Amely et től 
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55 Horn Györ gyön kí vül egyet len ta nár vagy di ák sem tud hat ja meg, kik a pén zért be ju tó gye-
re kek. S ef fé le kü lönb ség té tel ről, il let ve azo no sí tás ról nem szo kott szó es ni az is ko lá ban. Azt 
per sze min den fel vé te liz te tő ta nár tud ja, hogy ki az a di ák, akit ő nem vett fel, és még is ta lál ko-
zik ve le a nulladikosok kö zött. De er ről sem szo kás be szél ni.

nem tű nik el, sőt za va ros, ne he zen ke zel he tő sze mé lyi ség prob lé mák ként kö szön vissza. 
Aki nek fi zet nie kel lett a be ju tá sért, an nak az is ko lá hoz va ló vi szo nya más, mint an nak, aki 
sze mé lyes ér de me ként gon dol hat a si ke res fel vé te li re. Ne ki kü lön ügye van az is ko lá val, 
egy je let rejt a ka bát ja alatt, bé lyeg ként, ami ért elég té telt kell ven nie, vagy rang jel zés ként, 
ami mi att az tán megint az is ko la húz za a rö vi deb bet. Ne ki az a ter mé sze tes szö vet sé ge se, 
aki ugyan csak pén zért ke rül he tett az is ko lá ba. Csak tü ne ti leg ke zel he ti az is ko la eze ket a 
bel ső fe szült sé ge ket. Hi szen új ra ter me lő dé sük el len alig ha lel or vos ság ra.

A sza bad is ko lák rend sze rint kis is ko lák, hi szen a ta ga dott ok ta tás ügyi rend szer egyik 
ne ga tív je gye a „tu dás gyár”, a nagy üze mi jel leg volt, ami a bel ső sza bad ság ki küz dé sé nek 
le gyűr he tet len aka dá lyát je len tet te. Az AKG-t azon ban nem kis is ko lá nak ter vez ték ala pí tói. 
Ta lán azért nem, mert az el vek hez il lő kis lét szám az ala pí tá si al ku ban gyen gí tet te vol na 
pozí ci ó it. Leg alább mé ret te kin te té ben fenn kel lett tar ta ni a meg szo kott in téz mé nyek hez 
va ló ha son ló ság lát sza tát. A di ák lét szám nak volt egy mi ni mu ma, ami a pénzt, az épü le tet és 
a jo go kat biz to sí tó fe lek szá má ra egyál ta lán ér zé kel he tő nagy ság rend volt. Vagy ta lán az 
ala pí tók nem tud ták – mert nem kel lett – ko mo lyan ven ni sa ját ter ve ik vár ha tó kö vet kez mé-
nye it, azt, hogy het ven-nyolc van ta nár és négy-öt száz di ák fog dol goz ni és él ni eb ben az 
is ko lá ban az el ső öt év után? Esetleg azt gon dol ták, hogy egy szer ve sen fej lő dő és ki épü lő 
is ko lá nak er re a ki hí vás ra is lesz ere je vá la szol ni? Nem tu dom. Ta lán mind ez együtt, vagy 
va la mi más meg fon to lás ered mé nyez te a mai hely ze tet. Ab ból azon ban, hogy az is ko la egy 
pil la nat ra sem tor pant meg gyors te re bé lye se dé sét ér zé kel ve, sőt a hat osz tá lyos szer ke zet re va ló 
mi előb bi át ál lás van na pi ren den, te hát to váb bi lét szám gya ra po dás sal szá mol,56 ar ra kö vet-

56 Ez két sze res té ve dés. Egy részt azért, mert a be lé pő új hat osz tá lyos év fo lyam ok ki sebb lét-
szá mú ak lesz nek, mint a ko ráb bi ak, te hát vég ered mény ben összes sé gé ben is csök ken ni fog a 
lét szám (no ha át me ne ti leg va ló ban nő). Más részt az el kü lö nü lő év fo lyam ok, mint kis is ko lák, 
lé nye gé ben hely re ál lít ják – il let ve meg te rem tik – a kis lét szá mú (öt venfős) re á lis pe da gó gi ai 
kö zös ség hely ze tét. Ugya nak kor per sze a hat kis is ko la alig ha nem egyen ként új, kü lö nös, 
ki sebb sé gi hely zet be ke rül a töb bi, szá má ra fé lig ide gen, fé lig jó ba rát, fé lig is me ret len, fé lig 
is me rős kis is ko lá val szem ben.

kez tet he tünk, hogy eb ben a te kin tet ben ele ve bel ső meg ha son lott ság jel le mez het te az ala pí-
tó kat. A leg alább át la gos nagy sá got fel té te le ző is ko la ter mé sze tes te kin té lyét, ko moly sá gát 
épp úgy ér ték nek te kint het ték, mint a bel ső vi lág ra di ká lis át ala kí tá sát.

Az ala pí tók per sze két-há rom évig kis is ko lá ban dol goz tak. Az ötö dik év re az tán az idő-
köz ben je len tő sen bő ví tett is ko la épü let is meg telt. S ez pon to san azt je len ti, ami vár ha tó és 
ki szá mít ha tó volt. A sza bad is ko lai prog ram min den osz lo pa meg in gott, a tes tü le ti szu ve re-
ni tás tól a sze mély köz pon tú sá gig. Az is ko la prog ram sze rin ti alap ér té kei et től fog va nem az 
is ko la ter mé sze tes sa já tos sá gai, ha nem új ra meg új ra kér dé ses sé vá ló esz mé nyei. Az AKG-
ban le het sé ges lesz sza bad is ko lá ba il lő mó don él ni, de et től még nem fog sza bad is ko la ként 
mű köd ni. Sza bad és kí vá na tos lesz ezen túl is a ta nár szá má ra min den egyes di ák já val an nak 
tel jes sze mé lyi sé gé re fi gyel ve kap cso la tot te rem te ni, de szá mí ta nia kell rá, hogy ezt a töb bi 
di ák, a kol lé gák és az is ko la is akarva-akaratlan aka dá lyoz ni fog ja. Sza bad és kí vá na tos lesz 
ezen túl is egy szu ve rén tan tes tü let tag ja ként vi sel ked ni, de hoz zá kell szok ni a do log új faj -
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ta, el ide ge ní tő ne héz sé ge i hez. Sza bad és kí vá na tos lesz ezen túl is a di ák nak is ko la pol gár-
ként gon dol nia ön ma gá ra, de tud nia kell, hogy ez zel oly kor meg le pő, ki szá mít ha tat lan 
koc ká za to kat vál lal. Az is ko la te le le het sza bad ság gal, ám et től még nem lesz sza bad. Az 
AKG vál ság ra ítél te ma gát. Ez a per ma nens vál ság le het na gyon ter mé keny, le het hosszú 
idő sza kon át ke zel he tő és el vi sel he tő. Új bel ső „is ko la ala pí tá sok” elő idéz het nek át me ne ti 
egyen sú lyi hely ze te ket, meg ál lít hat ják és vissza for dít hat ják a fel tar tóz tat ha tat la nul új ra kez-
dő dő me sze se dést, az is ko la vál ság nak va ló ki szol gál ta tott sá gát. (A sza bad is ko lá kat egyéb-
ként ki fo gás ta lan adott sá gok mel lett is fe nye ge ti az el sor va dás ve szé lye.)

Rá adá sul az AKG, épp úgy, ahogy van, s nem csak az el sőbb ség jo gán, bár azért is, si ke-
res és el is mert in téz mény. Egy-egy lé leg zet vé tel az is ko lá ban má ig is bó dí tó ha tá sú a kí ván-
csi lá to ga tók nak. Pá rat lan él mény olyan di á ko kat lát ni egy is ko la fo lyo só ján, akik nem 
tom bol nak, nem ro han nak, nem üvöl töz nek, pe dig se hol nin cse nek kö rü löt tük szi go rú te kin-
te tű fel ügye lők. Épp olya nok, mint ha az is ko la a min den na pi éle tük ter mé sze tes szín te re 
vol na, mint ha va la ki mél tó sá got adó lát ha tat lan sap kát hú zott vol na a fe jük re. En nek az 
is ko lá nak nincs ho va hát rál nia. De a győz tes AKG-t is le kell győz nie, hogy meg ma rad has-
son. Túl si ke res in téz mé nyi vál lal ko zás nak bi zo nyult ah hoz, hogy szel le mi vál lal ko zás ként 
ne ke rült vol na ve szély be.

Ha a to váb bi ak ban el te kin tünk az AKG prog ra mo zott el lent mon dá sa i tól, s csak a sza bad 
is ko la gon do la tá nak meg va ló su lá sát vizs gál juk, ak kor a tör té ne tet össze fog la ló an úgy jel-
le mez het jük, hogy az AKG csak fé lig ké szült el. Kez det től fog va az ál ta lá nos ide ig le nes ség 
vi szo nyai kö zött él. Épü le tét elő ször társ bér let ben hasz nál ta, s az tán me net köz ben kel lett 
egy nagy re konst ruk ci ót és bő ví tést el szen ved nie. Di ák ja i nak egy ré sze még öt év után is 
ide ig le nes tan köny ve ket hasz nál. Rá adá sul a hat osz tá lyos kép zés re va ló át té rés sel a nagy-
já ból ott ho nos sá tett ide ig le nes ség egy szer re csak bi zony ta lan ér té kű elő ké szü let té vál to-
zott át.

(Szülők)

Az AKG, mint sza bad is ko la, a szü lők kel va ló vi szony ban is for du la tot ígért: „Ér ték köz ve-
tí tő, nor ma ala kí tó fel ada ta in kat ki zá ró lag a szü lői ház zal együtt mű köd ve, ki zá ró lag ne kik 
meg fe lel ve kí ván juk el ér ni. Az is ko la min den ren dez vé nye, te vé keny sé ge mind ig nyi tott a 
szü lők előtt” (Ebi hal, 10. oldal). Az is ko la úgy tesz, mint ha va ló ban fo gad ná a szü lő ket, ha 
jön né nek – de nem jön nek. A vizs gá lat fél éve alatt egyet len, pusz tán csak a kí ván csi ság 
ál tal ve zé relt szü lő vel sem ta lál koz tam. A szü lők nek va ló „ki zá ró la gos meg fe le lés” ér tel-
met len kö ve tel mé nyé ből (hi szen ef fé lét még egy há zi ta ní tó tól sem jut na eszé be egy ép eszű 
szü lő nek el vár ni) ter mé sze te sen sem mi nem va ló sult meg. Ez sok eset ben az is ko la elő nyé-
re vá lik (ami kor az AKG a gyer me kért har col a szü lők nél kül vagy ép pen a szü lők kel), más 
ese tek ben pe dig hát rány, mi vel a szü lők höz ké szí tett fel leng zős hasz ná la ti uta sí tás egy va ló-
di és tel je sít he tő kö ve tel mény he lyét bi to rol ja. A „ki zá ró la gos meg fe le lést” csak sza vak kal 
le het ki vi te lez ni, és azt le het gya kor la tá nak ne vez ni, ami nem az, ami in kább az el len ke ző-
je vagy még az sem, vagy ép pen sem mi. Ha a szü lő kí vül re ked az is ko lán, ak kor je len lét-
ének mód ja nem ad hat okot elé ge det len ség re, a leg ra di ká li sabb kö ve tel mény tel je sí tett sé ge 
is mond ha tó, el játsz ha tó, mi köz ben a leg szo li dabb sem tel je sül, hogy a szü lők vegyék ész re 
vagy szem ügy re gyer me kük is ko lá ját.

A szü lők kel va ló együtt mű kö dés egy sza bad is ko lá ban rend sze rint azt je len ti, hogy a 
pe da gó gus egyál ta lán nem úgy te kint ma gá ra, mint aki nek akár csak az is ko lá ban is pri vi lé-
gi u ma vol na a ne ve lés re. A szü lő ket, a „la i ku so kat” nem csak been ge di és ven dé gül lát ja az is ko-
lá ban, ha nem ele ve olyan is ko lát épít, amely ben a pe da gó gi ai cse lek vők kö re nyit va ma- 
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 rad, ahol te hát a „kí vül ál lók nak” be kell lép ni ük az is ko lá ba ah hoz, hogy a ne ve lők kö re 
tel jes le gyen. Így le het a sza bad is ko la ön ma gát meg szün tet ve és meg őriz ve is ko la is, meg 
nem is. Nos, az AKG-ban a szü lők kel va ló kap cso la tot so ha sem gon dol ták annyi ra ko mo-
lyan, hogy bár mit is tet tek vol na a szü lők meg szo kott, ha gyo má nyos, is ko lá ból va ló ki re-
kesz tő dé se el len. So ha sem volt idő a szü lők kel tö rőd ni, rep re zen ta tív meg hall ga tá so kon, 
ma gán kap cso la to kon, ve sze ke dé se ken, fá rasz tó és köl csö nö sen csa ló dást oko zó szü lői 
fo ga dó órá kon túl, hi szen a meg ren de lők is ko lá já nak el ké szí té se min den ener gi át fel emész-
tett. (Azért is kel lett vol na el ér ni va la mit ezen a té ren, mert az is mert szü lői sze rep szo ci a-
lis ta „vív mány” volt. S mi vel az is ko la be ér te ör dög űzés sel, fo há szok kal, an nak – amúgy 
jo gos – meg ál la pí tá sá val, hogy a tan árok is meg a szü lők is mennyi re má sok, te hát ak kor… 
De va ló já ban a ha gyo má nyos, for má lis, me rev, za vart, egyen lőt len vi szonyt alig érin tet te, 
boly gat ta. Szü lők nél kül épít ke zett, az is ko la nem a csa lád dal kö zös vál lal ko zás ként, ha nem 
el ide ge ne dett szol gál ta tás ként vagy épp a gyer mek ki men té se ként re a li zá ló dott. A na gyon 
más szü lők is ma rad tak na gyon egy for mák, az al ter na tív ta ná rok kal együtt. Kö vet ke zés kép-
pen a ki apad ha tat lan szü lői ener gi ák az AKG szá má ra ki ak ná zat la nok ma rad tak. Vagy ép pen 
a meg nem ér tett is ko lá val va ló ha da ko zás ra fe csér lőd tek el.) Az AKG-ban a szü lők kel va ló kap-
cso la tot na gyon ko mo lyan gon dol ták, s egy re ko mo lyab ban, mi nél nyil ván va lóbb lett, hogy 
eb ben az is ko lá ban a „csa pat” tag ja in kí vül más fel nőtt nek már nem jut hely.57 Nem  
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57 Ér de kes, hogy a sze mély zet is mi lyen sze mély zet sze rű. A ta ka rí tó nők, a kar ban tar tók, az 
iro dis ták, a por tá sok, a fel szol gá ló asszo nyok érez he tik, hogy meg van nak be csül ve, de nem 
érez he tik, hogy ide tar toz nak. Ők nem let tek a tör té net sze rep lői, ne kik itt egy sze rű en jó mun-
ka he lyük van, kis sé sze szé lyes há zi urak kal és há zi asszony ok kal és elég gé zű rös vi szo nyok kal.

De csa pat is hon nan lett vol na, ha tény leg nyílt együtt mű kö dés sel szü le tik az is ko la, ami szo-
kás sze rű elő fel té te le a nyílt együtt mű kö dés re va ló kész ség nek? Hi szen a csa pat egy da cos, 
me rész, ki hí vó össze ka pasz ko dás ból szü le tett meg. Hoz zá juk kívüllévők csak esz me i leg ke rül-
het tek kö zel. Egy szü lő vagy egy mun ka vál la ló a fo lya ma tos lá za dás ra ter ve zett is ko lá ból néz ve 
iszo nya to san kon ven ci o ná lis lény. (Az tán az is ko la idők so rán egyes csa pat ta gok ról is ki de rült, 
hogy va ló sá gos je len lét ük csak esz mei. Így hát a csa pat is csak mun ka hi po té zis nek, fik ci ó nak, 
tö re dék nek bi zo nyult.)

tud tak nem fel ség te rü let ük ként gon dol ni az is ko lá ra. Nem volt ere jük a fris sen szer zett szu-
ve re ni tás ról egyút tal le is mon da ni.

Az együtt mű kö dés a szü lők kel, il let ve az együtt mű kö dés el sik kasz tá sa ak kor lett vol na 
va ló di kér dés, prob lé ma, ha az AKG-ra, és va ló ban az AKG-ra lett vol na konk rét szü lői 
igény. De az az el ső hat ezer je lent ke ző nem a sza bad is ko la irán ti olt ha tat lan vá gyá tól hajt-
va ost ro mol ta meg az AKG-t. Egy sze rű en a ki tö ré si vágy volt a kor szel lem, az ext ra ja va-
kért, szol gál ta tá so kért folyt a harc, me ne kül ni min den hon nan, el hagy ni min den fe dél ze tet, 
ahol a ko pott, po ros, ener vált fél múlt volt je len.

Tü le ked ni az AKG-ba va ló fel vé tel ért épp oly éssze rű volt, mint tü le ked ni a Go ren je 
hű tő szek rény ért. Fi nom, (fél)nyu ga ti cse me gé nek szá mí tott élel mes és am bi ci ó zus csa lá dok 
szá má ra. A sza bad AKG-ra az is ko lai vi lág anya gi és szel le mi nyo mo rá tól me ne kü lő ta ná-
rok nak volt szük sé gük. Sem mi lyen meg ren de lés nem volt, sen ki nem mond ta, hogy csi nál-
ja tok már egy sza bad is ko lát a gyer me ke ink nek. Eh hez az is ko lá hoz a szü lő ket is ki (vagy 
meg) kel lett vol na ta lál ni.58

58 Per sze ala kul tak az AKG-val nagy já ból egy idő ben új is ko lák. Ma már tud juk. 10–20 di ák-
kal. Ne héz ke sen, kö rül mé nye sen, a fel tű nést ke rül ve. An nak rend je és mód ja sze rint, ahogy a 
tan sza bad ság esé lye meg je lent a ho ri zon ton. Az AKG át ü tő si ke re vol ta kép pen a „Pán eu ró pai 
Pik nik” pe da gó gi ai vál to za ta volt, ahol az ál la mi köz ok ta tás ke rí té sét né hány nap pal a „Fal” 
le rom bo lá sa előtt meg nyi tot ták, és sok ez ren ro han tak (vol na) ki a sza bad ság ba, vagy ho vá is.
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A va ló di szü lő pe dig lel ke sen meg ost ro mol ta a szuperextra, jövőbiztos szol gál ta tást nyúj-
tó is ko lát, hogy gyer me két ott el he lyez hes se, ő pe dig kon cent rál has son a szo ká sos ke nyér-
harc ra és az épp ak tu á lis sá vált rend kí vü li tör té nel mi po zí ció harc ra, me lye ket per sze a 
gyer me ke ér de ké ben foly tat. A szü lők és a tan árok ta lán más ként gon dol nak egy más ra, mint 
egy ha gyo má nyos is ko la ese tén, ta lán a kap cso la tok is in ten zí veb bek, a fi gye lem is több, de 
az is me rős és meg szo kott el ide ge nült sé gen ez nem so kat vál toz tat. Az AKG-nak nem volt 
annyi ere je sem, hogy a szü lők vagy más, is ko lá ba csá bít ha tó fel nőt tek ré vén, pusz tán csak 
ön zés ből is, tar tó san és fo lya ma to san könnyít sen sa ját ter he in.

Az AKG sza bad is ko la, de a nyi tott ne ve lést, ami na gyon is il  le  nék hoz zá, nem si ke rült 
meg va ló sí ta nia, sőt még iga zán el kép zel nie sem. (Saj nos nem csak az is ko la, ez az elem zés 
is a szü lők rész vé te le nél kül ké szült el. Nem in dul tam el az is ko lá ban fel nem lel he tő szü lők 
után.)

(Diákok)

A tan árok és di á kok is ko la pol gá ri egyen lő sí té se is meg akadt. Ta lán nem is az a baj, hogy 
nincs az is ko lá ban di ák ön kor mány zat. Bár, ha már a di ák ön kor mány zat ter vez ve volt, ak kor 
leg alább el kel le ne szá mol ni a hi á nyá val. Ak kor ta lán nem for dul na elő olyas mi, hogy a 
ne ve lő tes tü le ti ér te kez le ten a meg kér de zett di ák kép vi se lő – akit az év fo lyam kö zös ség de le-
gált, s vé let le nül ele get is tett meg bí za tá sá nak – talp ra esett vá la sza fe lett úgy ör ven dez ze nek 
az AKG ta ná rai, mint ha hir te len fel fe dez ték vol na ben ne a fe hér em bert. Vagy hogy egy 
má sik al ka lom mal meg ki küld jék a te rem ből a di ák kép vi se lő ket, mert fel nőt tek re tar to zó 
do log ról lesz szó. (Ez utób bi je le net ki vé te les fi gyel met len ség volt ugyan, az ülés ve ze tő 
utó lag röstelkedett a do log mi att, én azon ban el szó lás ként ér tel mez tem a je le ne tet, mely nek 
ér tel mé ben a di ák ha gyo má nyos ke ze lé se ke ve re dik a ra di ká lis eman ci pá ci ó val. Más fe lől 
vi szont ez akár az is ko la po zi tív meg ha tá ro zá sa is le het ne: ahol egy ilyen gesz tus fel tű nik, 
és úgy hat, mint kon cer ten egy pus ka lö vés.)

Az AKG-ban nem megy a di ák-ön kor mány za ti for ma. Sem a su gal lat nem elég meg győ-
ző a tan árok ré szé ről, hogy ez olyan szép és jó vol na, sem a dac nem elég in do kolt, hogy ez 
az esz köz a ta ná rok kal szem ben nél kü löz he tet len.59 Az AKG kü lön ben is te le van olyan kis 
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59 Az Ebi hal ban ben ne van a di ák ön kor mány zat, mert az ala pí tók úgy vél ték, a di á kok szer ve-
ze ti au to nó mi á já nak he lye van az is ko lá ban. (Úgy vol tak a kor di ák-ön kor mány za ti já té ka i nak, 
ma ni pu lá ci ó i nak kri ti ku sai, hogy iga zi di ák ön kor mány za tot ter vez tek is ko lá juk ba. Ez az el gon-
do lá suk azt bi zo nyít ja, hogy el sza ka dá suk a mű kö dő pe da gó gi á tól, il let ve an nak esz mé nye i től 
nem volt és nem le he tett tel jes kö rű.) Az el ső év fo lyam ok ide jén még meg is ala kult a szer ve zet. 
Az tán meg nem. A ter ve zés kor ez a ha gyo má nyos szer ve zet a di ák po li ti kai (te hát lát szat)eman-
ci pá ci ó já nak a biz to sí tá sá ra be il leszt he tő nek, for má li san szük sé ges nek tűnt az AKG-ban. Az tán 
ki de rült, hogy nem is kell és nem is va ló ide. Szo ká sos hi te les fel ada tai nem je len nek meg fel-
adat ként az AKG-ban. Az is ko la egy ki csit mind má ig res tel ke dés sel ve szi tu do má sul a di ák ön-
kor mány zat hi á nyát, de per sze sok kal ko mo lyab ban ve szi a di ák szu ve re ni tást, mint sem hogy 
lát szat ön kor mány za tot szer vez zen.

for mák kal, szer ve ző dé sek kel, a fé szek alj tól a Trup pig, a Pocsolygótól a Pók Rt.-ig, a tűz zo-
mán co sok tól a Pressesekig,60 me lyek re több nyi re jut egy-egy olyan fel nőtt, aki haj lan dó és 

60 Trupp – több éve mű kö dő szín ját szó cso port. Sa já tos sá ga az, hogy a da ra bo kat a tár su lat 
tag jai ír ják, kö vet ke zés kép pen a tár su lat egy kü lö nös szel le mi mű hely is.

Pocsolygó – egy rend sze res tár sal gá si al ka lom ne ve. Ere de ti leg bár mely di ák és bár mely 
ta nár ta lál ko zá sa egy klub asz tal nál, tea mel lett, adott idő ben. Én az idő tájt vol tam egy szer-két-
szer a tár sa ság ven dé ge, ami kor az össze já ró di á kok ból egy di ák tár sa ság lett, a bár mely ta nár -
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ból pe dig Horn György ma radt, te kin tet tel ar ra, hogy a ta lál ko zás idő pont ja hét fő dél után ra esett, 
ami a tes tü le ti gyű lé sek ide je. Horn, mi vel gye den volt, a tes tü le ti ülé sek re nem járt, a Pocsolygó 
mel lett vi szont ki tar tott. Per sze Horn na gyon hi ány zott az ér te kez let ről, an nál is in kább, hi szen 
min den ki tud hat ta, hogy az is ko lá ban tar tóz ko dik, sőt ha vé let le nül a be szél ge tés oda fönt a ne gye-
di ken az ér te kez let be fe je zé se előtt vé get ért, ami azért több nyi re így esett, ak kor Horn meg lá to-
gat ta ki tar tó kol lé gá it. Emi att az tán né mi fél té keny ség is övez te a Pocsolygót, ami an nál is ért he-
tőbb volt, hi szen na gyon ne héz volt a sza bad sá gon lé vő is ko la ala pí tó közelébe jut ni. A Pocsolygó 
egyéb ként Horn és egy tíz-ti zen öt ta gú spon tán ki ala kult di ák kör na gyon iz gal mas, szel le mi leg 
na gyon gaz dag együtt lé te volt. Horn a szá má ra el kép zel he tő leg jobb pe da gó gi ai hely ze tet te rem-
tet te meg a Pocsolygóval. Az is ko lát fel füg gesz tő is ko lai szi tu á ci ó ban.

Pók Rt. – az is ko lai di ák vál lal ko zá sok egyi ke, ame lyik a – szö vött – ter mék elő ál lí tá sá tól a 
rek lá mig, a ke res ke del mi mű ve le te kig pró bál ko zott, nyílt is ko lai ver seny ben más ha son ló vál-
lal ko zá sok kal, si ker rel. És szö vés, ter vez ge tés köz ben hal lat lan gaz dag lel ki éle tet él ve.

Tűz zo mán co sok – a kéz mű ves al ko tó kö rök egyi ke. Ahol lá to ga tá som har ma dik per cé ben 
már egy asz tal nál ül tem, s fag gat tam kész sé ges szom szé da i mat az egyes zo mán cok tu laj don sá-
ga i ról, ké szít get ve a ma gam kis re me két. S azt gon do lom, bár ki lép be a mű hely be, ne he zen 
úsz hat ja meg a mű faj jal va ló pró ba nél kül.

Press – az is ko la di ák lap ja. Az is ko la lap já vá vá lá sá nak ta lán az az egyet len iga zi aka dá lya, 
hogy az ala pí tók mind má ig egy ré gi ál muk fog lyai: hogy ha egy szer lesz ne kik egy is ko lá juk, 
ak kor ott lesz a di ák ja ik nak egy iga zi, sa ját lap ja. Ami be azt ír hat nak, amit akar nak, nem szól 
be le sem igaz ga tó, sem tes tü let.

ké pes is a di á kok fe lől néz ni a vi lág ra, leg aláb bis ott és ak kor, ahol és ami kor ve lük van. Így 
te hát a kö zös ügyek nagy ré sze ezek ben a kis cso por tok ban el is in té ző dik, a di ák ön kor-
mány zat ezek hez ké pest mes ter kélt és élet te len kép ződ mény. Úgy tű nik, a di á kok nak nem 
kell kü lön in téz mény az ön ma guk ról és az is ko lá ról va ló gon dol ko dás hoz, az önál ló sá guk 
és füg get len sé gük hi te le sí té sé hez, az ér dek ér vé nye sí tés hez, ügy in té zés hez. De egyál ta lán 
nem biz tos, hogy ez zel együtt a szer ve zett, a hi va ta los, az in téz mé nyi fel lé pés le he tő sé gét 
sem igény lik. Hi szen elő for dul hat olyan rö vid zár lat a ta nár–di ák kap cso la tok ban, ami kor 
kel le ne egy tár gyi la gos és sze mély te len ki be szé lé si for ma, mely nek mű köd te té sé hez nem 
kell sem ér ze lem, sem ér dem. Ha már a rend sze re sen elő for du ló prob lé mák hoz a di ák ön kor-
mány zat fö lös le ges, az al kal mi prob lé mák hoz meg ne héz kes, kap hat ná nak a di á kok egy 
idő pon tot va la mi kor a ta ná ri ér te kez le te ken be lül, ami kor övék len ne a szó.61 Lo gi kus, könnyen 

61 Per sze ez alig ha nem épp oly ha szon ta lan ság vol na, mint az ön kor mány zat. Itt lát ha tó an nem 
hi szem el azt, amit egyéb ként tu dok, hogy egy di ák nak az AKG-ban, ha ké pes vol na az ön kor-
mány zat ban te vé keny ked ni, vagy ki mer né nyit ni a szá ját a tes tü let előtt, ak kor ezek re a mes-
ter kélt al kal mak ra, hely ze tek re és szer ve ze tek re már nem ma rad na sem mi mon da ni va ló ja.

meg va ló sít ha tó és kar ban tar tást alig igény lő for ma vol na, még is ne he zen tu dok ilyes fé lét 
el kép zel ni, hi szen a di á kok nak en nél több re van jo guk hi va ta lo san, de en nél ke ve seb bel is 
be érik, mert nagy ér té kű dek la rált jo ga i kat62 foly ton be vált ják azon nal fo gyaszt ha tó, sem mit 

62 „– Tel jes jo gú is ko la polg árok,
– Tel jes jo gú ér dek kép vi se le ti jog a Ku ra tó ri um ban,
– A kü lön bö ző szak anya gok, tan anyag ok és az ér té ke lé si rend szer mi nő sí té se,
– (Ta nu lói fel ké rés re a ne ve lő tes tü let biz to sít a di ák ön kor mány zat mű kö dé sét se gí tő 

ta nárt),
– Kép vi se le ti jog az is ko la bí ró ság ban,
– A ta nu lók, ta nu ló kö zös sé gek éle té re vo nat ko zó bár mely kér dés ben egyet ér té si, dön té si 

jog” (Ebi hal, 44. oldal).
Hát nem gyö nyö rű ez a lis ta!? Mint egy köl te mény! Még a he lyes írás is „lí rai”, hi szen a 

vesszők után kis be tű vel kel le ne foly tat ni a fel so ro lást, de hát itt a szent té te lek mind egyi ké nek 
nagy be tűs kez dés jár!
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sem érő elő nyök re, ja vak ra.63 Az AKG bir tok ba vé te le di ák ol dal ról még vá rat ma gá ra, a 
nagy sze rű je le ne tek so ka sá ga sem fe led te ti, hogy a sza bad is ko lát, mint le het sé ges és ígé re-
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Kép zel jük el azt a vi tát, ahol az ala pí tó tes tü let a di ák ön kor mány zat kér dé sét tár gyal ta. A prag-
matikusok azt mond hat ták, kell a se gí tő ta nár, mert az ön kor mány zat mű köd te té sét a di á kok nak 
va la ki től meg kell ta nul ni uk. Az ide a lis ták vi szont az zal vág hat tak vissza, hogy egy ta nár ak kor 
is ta nár, ha a jó szán dék ve ze ti. Ak kor is a di á kok he lyett fog gon dol kod ni, ha nem is ez a dol ga. 
És kü lön ben is, a di á kok egy más tól ta nul ják meg és csak egy más tól ta nul hat ják meg az önkor-
mány zat mű köd te té sét. Igen ám, jött a vá lasz, de ki ta nít ja meg az el ső di á kot, aki az tán majd a 
töb bit meg ta nít ja, hi szen az AKG-ban szük sé ges tu dás nem hoz ha tó más hon nan. Sőt. És ak kor 
meg szü le tett a komp ro misszum, hogy le gyen hát se gí tő ta nár, de csak ha a di á kok ké rik. Mi lyen 
fel eme lő le he tett ef fé le meg fo gal ma zá sok hoz jut ni! És en nek a je len tő sé gét egyál ta lán nem 
csök ken ti az a tény, hogy ki de rült, az AKG-ban egye lő re a di á kok nak nincs szük sé gük ön kor-
mány zat ra. (Azért va gyok óva tos, mert azt gon do lom, a for má lis ér dek kép vi se let igé nye bár mi-
kor meg je len het az is ko lá ban, s eh hez még az is ko lá nak sem kell fel tét le nül meg vál toz nia, elég 
egy olyan di ák tár sa ság meg je le né se, amely po li ti kai já té kot akar ját sza ni, po li ti kai esz kö zök kel 
akar ja a ma ga ér de ke it vé de ni és ér vé nye sí te ni.) És a töb bi té tel nek sem na gyon van gya kor la ta 
az is ko lá ban. Még is így kel lett len nie. A szer ve ze tek szo rí tá sá ban élő szer ve ze ti leg sza bad dá 
vá ló, szer ve zet len is ko la a di ák jai sza bad sá gá hoz is szer ve ze ti leg vi szo nyult. Ez zel iga zol ha tó 
ko moly sá ga, va la mint az zal, hogy ké sőbb be lát ta, a ter ve zett nél ke ve sebb for má lis biz to sí ték 
kell a sza bad ság hoz, ami azok nél kül, azok el gon do lá sa nél kül azon ban még sem szü let he tett 
vol na meg. A sza bad ság kor lá ta i tól va ló meg sza ba du lás hoz épp a sza bad ság in téz mé nyei nek a 
meg ter ve zé sén ke resz tül ve zet az út. Ve ze tett az AKG út ja.

63 Mond juk, ilyen ha szon ta lan ság, ha a di ák akár hány szor is meg szeg he ti a ta nár ral (azért per-
sze nem akár me lyik kel) kö tött meg ál la po dá sát, s újabb meg ál la po dást zsa rol hat ki egy kis 
ön emész tő mo ra li zá lás sal. Nem azt mon dom, hogy ez nagy baj, ha nem csak azt, hogy nem jó 
üz let ef fé le ka ca tok ra vál ta ni az AKG ér ték kész le tét.

tes ka lan dot, a di ák ság még mint kö zös ség fel sem fe dez te, mind má ig az is ko la kel le mes sé-
ge i vel van el fog lal va. És et től az irány tól ne héz el tér ni.

Az Ebi hal ke ve set ír a di ák és ta nár kö zöt ti kap cso la tok AKG-s vál to za ta i ról is. Be éri a 
sze mé lyes ség szo ká sos – bár is ko lá ban egyál ta lán nem ma gá tól ér te tő dő – fel tét ele i nek fel-
so ro lá sá val.64 De hogy ez a sze mé lyes ség mi lyen bel ső sa já tos sá gok kal ren del ke zik majd, 

64 „NINCS KA TED RA. Az is ko la ta lán leg fon to sabb esz kö ze a ka ted ra, ha is me re te ket köz ve-
tít. A ka ted ra, amely el vá laszt a gye re kek től, mely ma gas ra eme li a ta nárt, hogy át lát has son a 
gye rek cso port egé szén, mely te kin télyt ad – el sze mély te le nít ugyan, de a tu do mányt eme li 
ma gas ba. Azt gon dol juk, hogy az elit is ko lák nak, a tu dós is ko lák nak, a tár gyi la gos is ko lák nak 
szük sé gük van a ka ted rá ra. Ne künk nincs. Az egyes pe da gó gus tel jes sze mé lyi sé gé vel ré sze a 
gye rek kö zös ség nek. Au to nóm lény, nem tár gyi la gos, ha nem – no ha tu da tos, fel ké szült szak em-
ber – egyé ni sé gé vel, vi lág né zet ével köz ve tí ti sa ját ma gát. Ná lunk te hát a sze mé lyes ség hang sú-
lyo zó dik, és nem az is me ret” (Ebi hal, 18. ol dal).

mi re lesz elég, ho gyan il lik a di á kok ge ne rá ci ós ar cu la tá hoz, mi ként il lesz ke dik a konk rét 
csa lá di sze rep osz tás ok hoz, mi lesz az ára – ef fé lék ről nem esik szó. (Egyál ta lán, az Ebi hal-
ból úgy tű nik, hogy le het egy szer re min den tét tel nyer ni. Mint ha a nye re sé gek – ki vé te le sen 
– nem is jár hat ná nak vesz te sé gek kel. Az is ko lát nem di na mi kus játsz mák ra ter vez ték, 
ha nem be tel je se dés re.) Az is ko la, ame lyik a sze mé lyes ség vál la lá sá ig me rész ke dett, mint ha 
nem gon dolt vol na ar ra, hogy aj tót nyit konf lik tu sok egész se re ge előtt, s oly kor had szín tér-
ré fog vál toz ni. Pél dá ul azért, mert a csa lád tár sa dal mi vál sá ga – mi vel nincs az is ko lá ban 
el len őr zés, mo to zás, hogy ide csak ta nu ló ként jö hetsz be, a töb bi sze mé lyes ko lon cot oda-
kint kell hagy nod – be tört, rá zú dult az is ko lá ra.
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Más fe lől az AKG a di ák em ber, az if jú min den, 1968 má ju sa óta szer zett jo gát res pek-
tál ja, bár hol és bár ho gyan is tett szert rá. (Akár ha kép ze let ben is. Mond juk, a tan árok 
kép ze le té ben. Ilyen kép ze let ben szer zett jog ér vé nye sü lé se sze rin tem a pat ró nus vá lasz tás 
és a ku pac vá lasz tás. Egyik sem lo gi kus és tar tal mas jog a gyer mek fe lől, de an nál in kább 
a gyer mek fel sza ba dí tá sá ról el vi szi go rú ság gal gon dol ko dó fel nőtt fe lől.) Már pe dig a ké ső 
szo ci a lis ta nyolc va nas évek gyer me kei, akik kö zül va lók az AKG kö zép is ko lá sai, elég gé a 
fel nőt tek ké pé re mász tak, ne ve lő ik fe jé re nőt tek. Walt Dis ney nem zet kö zi had osz tá lya 
gyors, könnyű és lát vá nyos si kert ara tott. (A sze ren csét len ma ka ren kói kí sér let nek is 
kö szön he tő en.) Sem tra dí ci ók, sem im mu ni tá sok nem áll tak út já ba. Ki dől tek, szét es tek 
vagy de for má lód tak a ha gyo má nyos kor lá tok gyer mek és fel nőtt, gyer mek és ne ve lő, gyer-
mek és gyer mek kö zött. Az ut ca kö lyök ugya nar ra só vá rog, mint a pol gár cse me te, és ugya-
núgy nem tud ja, hon nan va ló; eb ből csa var gó lesz, ab ból meg me ne dzser, de a nö vek vő 
ci vi li zá ci ós kü lönb ség mö gött a kul tu rá lis kü lönb ség relativizálódik. Az in di vi du a li tás sem 
itt, sem ott nem ész lel he tő.

A gyer me ki igény erős, har sány mo tí vum lesz a fel nőt tek szá má ra, szin te lét fi lo zó fi ai sze-
rep kört kap, akár a gyer mek el le né re is. Az egész in ger lő en egy han gú és ke le ti e sen ön fe ledt. 
Ki csit a sás kák ra em lé kez tet ez a ge ne rá ció, ahogy min den út já ba eső ele vent fel fal, el ső ként 
per sze sa ját szü le it, akik ből nem sok em lí tés re mél tó ma rad, mi u tán el lát ták gyer me ke i ket. 
En nek a ge ne rá ci ó nak a ma gát nyíl tan fel kí ná ló AKG be ke be le zé se nem volt túl sá go san nagy 
la ko ma. Az el ső év fo lyam nagy ré sze éhe sen és ki elé gí tet le nül hagy ta el a diák ál mok meg va-
ló sí tá sá ra ala pí tott és ter vét áll ha ta to san meg va ló sí ta ni igyek vő is ko lát. Ok ta tá si in téz mény-
ben ezen a tá jon nem ka pott ennyit még di ák, s az AKG-ban sem kap hat töb bé; és ezek a 
di á kok év ről év re job ban un ták a ba nánt, meg per sze ön ma gu kat is. (Az so vány vi gasz, hogy 
egy szer ál mod nak még majd az AKG-val. A hi he tet len sé gek szi ge té vel.)

Mind ezek nek meg fe le lő en ala kult az AKG-ban a di ák-ta nár vi szony. Ami leg in kább az 
el fog lalt ér tel mi sé gi szü lők gyer me ke ik hez fű ző dő kap cso la tá ra em lé kez tet. A gyer mek 
na gyon tisz tel ve van, vol ta kép pen min den őér te tör té nik, sok idő megy el rá, de ezt az időt 
csak össze ra bol ni le het, így lap pan gó, fel-fel lob ba nó fe szült sé gek, nagy-nagy ki fá ra dá sok 
za var ják, ár nyé kol ják az idillt. Az egyen ran gú ság el vé nek gyak ran nincs mód ja gya kor lat tá 
vál ni, így az egy bi lincs lesz, mely csak a szü lők ke zén szo rul, a gyer mek, ha tet szik ne ki, 
ha ér de ké ben áll, be le ka pasz ko dik, ha nem, nem. A szü lők a gyer mek pó rá zán, és mind-
annyi an együtt a gyer mek jö vő jé nek ket re cé ben. Mert ez az egész fé nyes, il la tos, nagy sza-
bad ság még sem az iga zi, a jö vő-szo ron gás ke se rű, fa nyar, alat to mos ízei foly ton elő jön nek 
va la hon nan.

Nos, az AKG-s di ák-ta nár kap cso la to kat pá rat lan ben ső sé ges ség és szo kat lan gaz dag-
ság jel lem zi. Más hol, a di á kok kal leg ba rát sá go sabb is ko lák ban is, a gyer me ki de vi an ci á val 
pár hu za mo san dur vul a hang nem, és ke mé nye dik a bá nás mód. Itt vi szont egy el va dult 
AKG-s di ák nak sincs „ren des” tár sa i nál ki sebb esé lye ar ra, hogy meg ér tést, tá mo ga tást, 
sze re te tet, se gít sé get kap jon. Az át la gos ta nár-di ák kap cso la tok mé lyén lap pan gó fé le lem 
és ki szol gál ta tott ság ér zé sei az AKG-ban jó sze ré vel is me ret le nek. A min den na pi kom mu-
ni ká ció sem oszt ja ket té az is ko lát fel nőt tek re és fi a ta lok ra, mert az AKG-ban nem csak 
ar ról van szó, hogy ami kor ten ni va ló ja mi att együtt van ta nár és di ák, ak kor ez a köz vet-
len ség és nyílt ság hely ze te, ha nem ar ról is, hogy ta nár és di ák érint ke zé si tar to má nya nagy, 
és nin cse nek sem jel zett, sem je lö let len ha tá rai. Rit kán és ki vé te le sen áll elő az a hely zet, 
mond hat nám, de vi an ci a ként, tor zu lás ként vagy vál ság je len ség ként, hogy csak mint ta nár 
és di ák le gyen bá tor sá guk vagy en ge dé lyük egy más hoz, a szo ká sos és sza bá lyo zott érint-
ke zé si for ma ke re tei kö zött.

Ér de kes pél dá ja a vi szony gaz dag sá gá nak, hogy jól meg fér egy más mel lett az is ko lá ban 
a di ák-ta nár köl csö nös te ge ző dés a di ák egy ol da lú te ge zé sé vel és a köl csö nös ma gá zó dás-
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sal. Az utób bi szer tar tá sos sá ga és bel ső mél tó sá ga nem üt kö zik össze a bi zal mas vagy 
ha gyo má nyos érint ke zé si for má val. Sőt: lát ha tó ér ték cse re zaj lik kö zöt tük.

Minden nek kö vet kez té ben a di á kok és tan árok kö zöt ti kap cso lat foly to nos ki hí vást je lent. 
Nem le het ké nyel me sen a kon ven ci ók ra tá masz kod ni. Az érint ke zé si for mák nak nincs szo-
kás sze rű ál ta lá nos sá guk, sze mé lye sek és al kal mi ak, s akár na pon ta is vál toz hat nak. Szük-
ség kép pen a prob lé mák is szer te ága zó ak.

A di ák-ta nár érint ke zé sek nek órán és órán kí vül is csak a ta nár szá má ra van nak nor mái. 
Csak a ta nár ren del ke zik bel ső pa ran csok kal a kö ve ten dő cse lek vé si sza bá lyok ról, ma ga tar-
tás be li, ér té ke lé si min ták ról. Ta nít vá nyai ál lan dó an szem mel tart ják őt, s ha mar ki fo gás sal 
él nek, ha va la mi vel elé ge det le nek. (A kol le gi á lis kri ti ka en nél sok kal kö rül mé nye sebb.)  
A di ák azon ban a ho zott vagy lá tott ma ga tar tás-vál to za tok kö zül ked ve, ér de kei, az idő já rás 
sze szé lyei sze rint vá lo gat hat, vagy kre ál hat so sem lá tott rém sé ge ket, szép sé ge ket, ahogy 
ne ki tet szik. Sze mély re is szab hat ja ma ga tar tá sát, le het a nyelv ta nár gyöt rő je és a ma te kos 
ked ven ce. (S az ef fé le kü lönb ség té tel nek nem kell ért he tő en meg ala po zott nak len ni.) De 
még azt is meg te szi, meg te he ti, hogy mond juk, AKG-s sza bad di ák ként vi sel ke dik a ta nár 
gya kor la ti órá ján, ta lá lé kony, együtt mű kö dő, se rény és de rűs, míg ugyan azon ta nár el mé le-
ti órá ján ab szurd, alig el vi sel he tő: pro vo ka tív ön fe ledt ség min den moz du la ta, gesz tu sa. Vagy-
is a ta nárt annyi ba ve szi, amennyi ép pen kell ne ki be lő le.

Ta lán nem is vol na en nek az egyen lőt len ség nek olyan nagy je len tő sé ge, vagy leg aláb bis 
ma gam ke vés bé fáj lal nám, ha az AKG-s tan árok is olyan csap ni va ló ne ve lők len né nek, ami-
lyen hasz na ve he tet len gyak ran az ér tel mi sé gi szü lő. De hát ők több nyi re nem ilye nek vol ná-
nak, ám ez nem mind ig de rül het ki. (Ha csak úgy nem, hogy meg le he tős de re kas ság gal vi se lik 
a ma guk ra osz tott ter he ket.) Nem nyí lik rá al ka lom. Az a vi szony ugya nis, ami di ák ja ik fel-
sza ba dí tá sá nak esz kö ze, egyút tal a vi szony – pe da gó gi ai, er köl csi, szel le mi – hasz no sí tá sá nak 
az aka dá lya is. Elő for dul, hogy a di á kok a szend vi csek kel és sü te mé nyek kel, kó lák kal és 
te ák kal együtt, me lye ket az órák egy ré szé ben rend sze re sen és ma gá tól ér te tő dő en, má sik 
ré szé ben al ku do zá sok után vagy a nyílt rosszal lás ki nyil vá ní tá sá ig fo gyasz ta nak, szé pen az 
órát és a ta nár ta ní tói kész sé gét is „el esze ge tik”, „el iszo gat ják”. Elő for dul, hogy sa ját za juk tól 
nem hall ják sem a hoz zá juk in té zett kér dést, sem a kér dé se ik re adott vá laszt, egyál ta lán, tisz-
tá ra meg sü ke tül nek. Elő for dul, hogy a fel nőtt ré szé ről ér ke ző tisz te let adás a meg ké sett gyer-
me ki játsz mák vagy az el va dult ka masz játsz mák ser ken tő sze re ként mű kö dik.

Az AKG-ban re mek fel nőt tek van nak, akik nek ere den dő – tu da tos vagy ösz tö nös – ki vá-
ló sá ga a ta nár-di ák kap cso lat ban ki csit me rev, ide o lo gi kus va la mi vé állt össze. Együtt töb-
bet meg en ged nek a ta nít vá nya ik nak, mint azt egyen ként va la ha is ten nék. (Akad per sze 
vá gó desz ka ter mé sze tű is kö zöt tük.) Ez na gyon jó, mert erős kont rollt je lent, a sza bad is ko-
lai lét for ma ga ran ci á ját, és rossz, mert tár gyi adott ság ként a di á kok szá má ra ke ve sebb és 
más, mint ere de ti ön ma ga. Egy te le fir kál ha tó lap, egy át prog ra moz ha tó kom pu ter, egy tor ta, 
ami so ha nem fogy el, egy ho mok zsák, amit le het pü föl ni, egy videojáték, ahol ret tent he tet-
len hős, és sok-sok éle te van, amíg csak rá nem un.

A tör té net rossz ol da lá hoz ju tott egy rossz ide o ló gia is. Az AKG elkészületlensége a diá-
kok elől sem volt el tit kol ha tó, hi szen epo chá ról epo chá ra kap ták kéz hez éve ken át a tan-
köny vek el ké szült rész le te it, egy fo lyo só nyi is ko lá ban kezd ték a ta nu lást, és egy bő ví tést és 
tel jes fel újí tást át élt nagy AKG-ban fe jez ték be. A tes tü let úgy vél te, hogy sa ját lét har cá nak 
fá rad sá ga és gond jai nem ke rül het nek be le a ne ve lé si tör té net be. S mi vel még is el ke rül he-
tet le nül be le ke rül tek, ezért a fi a ta lok nak kom pen zá ció jár. A di ák so ha sem rö vi dít he tő meg 
ami att, mert a ta nár még nem elég gé fel ké szült, vagy nem ren del ke zik a szük sé ges esz kö-
zök kel, eset leg mert nem tud ja, ho gyan kell bán ni a sza bad ság gal el ka pa tott di ák kal.

Így az tán sok-sok ta nár-di ák üt kö zet so rán a ta nár rend re gyen gébb nek, a di ák rend re 
erő sebb nek bi zo nyult. Eb ből az AKG-s ta nár-di ák kap cso la tok egy fur csa vál to za ta jött lét-
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re. Ki szol gál ta tott, esz köz te len tan árok néz nek far kas sze met vélt, mert ér vé nye sít he tő ha tal-
muk kal vissza élő di ák ja ik kal, órá ról órá ra, be szél ge tés ről be szél ge tés re. En nek a vi szony nak 
a je le ne te i nél csak az a le han go lóbb, ami kor az AKG-s di ák mo hó ság tól föl puf fadt lé lek kel 
meg je le nik a vi lág ban, szó val az is ko lán kí vül, s ha nyag le eresz ke dés sel ven né bir tok ba. 
(Nem is tud ja pon to san, mi ben kü lön bö zik a töb bi di ák tól, pe dig a kü lön bö zés tu da ta ön tu-
da tá nak ré sze, ezért is ex cent ri ku sabb ná luk. In di vi du a lis tább – mond hat nánk csú fo lód va.)

A ta nár-di ák kap cso lat nak az AKG-ban sok ár nya la ta van. Van nak ki tű nő és ha té kony 
szel le mi szö vet sé gek, me lyek ben cél tu da tos di á kok és fel ké szült tan árok kü lö nö sen ked ve-
ző fel té te lek kö zött so kat és ered mé nye sen dol goz nak együtt, egy pá lyá za ti dol go za tért, egy 
nyelv vizs gá ért, egy fel vé te li ért, egy – szín há zi, ze nei, kép ző mű vé sze ti, ipar mű vé sze ti, szak-
mai, köz na pi – álo mért. Van nak nagy bi zal mas sá gok, lát vá nyos és rej tő ző vál to za tok ban, 
ahol egy-egy fel nőtt tény leg egy-egy fi a tal gond vi se lő je ként, gond ját vi se lő ként mű kö dik, 
mind ig az, aki re szük ség van: anya, apa, ba rát, lel kész, pszi cho ló gus, bölcs, ha ver vagy test-
vér. Van nak tár gyi la gos mun ka kap cso la tok; a ke dé lyes és meg ér tő társiasság alak za tai; 
vi szá lyok ból szö vő dő fur csa össze ka pasz ko dá sok; já ték kal, ér ze lem mel te li pajtásiasság. És 
van nak di á kok és tan árok, akik nek az egy más hoz és má sok hoz fű ző dő, ha gyo má nyos nak 
tű nő kap cso la tai ba be le ve gyült egy-egy AKG-s szál. Mond juk, az iskola szabadságaihoz és 
történeteihez való kötődés. Ami tartást ad, ami az önazonosság részévé vált.

Mind ezen kap cso la tok sű rű sé ge sem fe di el azon ban, hogy az AKG-ban, ahol el vi leg 
nem le het ma gá ra ha gyott di ák,65 s ahol ezért nincs ér tel me az is ko la elől va ló rej tőz kö dés 
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65 „A gye re kek nek kü lön-kü lön se gí tő je a pat ró nus. Sze re pe nem te vé keny ség hez, szak má hoz, 
cso port hoz, ha nem ki zá ró lag az egyes gye rek hez kö ti” (Ebi hal, 13. ol dal).

ne ga tív játsz má i nak, a di á kok je len tős ré sze, ta lán a har ma da is, mint ha gyo má nyos is ko lá-
ba jár az AKG-ba. Nem sze ret te meg, nem von zó dik ér té ke i hez, nincs meg ha tód va aján dé-
ka i tól és aján la ta i tól. Vi se li a meg szo kott is ko lai sze re pe i nek a pán cél za tát, különérdekű 
fél ként gon dol az is ko lá ra, a kép vi se lő i re és ön ma gá ra. Nem hisz el iga zán sen ki nek sem-
mit, csak cin kos sá got is mer, mind ig ré sen van, mert csak ma gá ra mer szá mí ta ni. Él ve zet tel 
árt az is ko lá nak, önér ze te sen él vissza a tan árok el vi nyi tott sá gá val és kész sé ges sé gé vel, 
mert nem ért be lő le sem mit. Akár ta nul ni akar, akár lóg ni, az is ko lá val sok-sok ba ja van.

Ezt a prob lé más har ma dot azon ban nem úgy kell el kép zel ni, hogy 99 di ák ból át lag 33 a 
fe ke te bá rány. Úgy ér tem ezt az egy har ma dot, hogy az AKG-s di ák lel ké nek két har ma da 
ilyen, egy har ma da meg olyan. Hogy te hát szin te min den ki nek van nak fö lö sen (mert az egy-
har mad az túl sok) rossz kap cso la tai, ri deg hely ze tei, os to ba tör té ne tei, ot rom ba ta lál ko zá-
sai, el rak tá ro zott mér gei, ér tet len sé gei és ag resszi ói. Ta lán azért van ez így (könnyű eb be a 
vég ső in dok ba be le ka pasz kod ni, mert hi szen nincs ta pasz ta la ti pró bá ja), mert a ter ve zett 
is ko la pol gá ri élet kö zös ség nincs kész. Nem ala kult ki az is ko la pol gá ri po zí ció, mely re min-
den ki tá masz kod hat na, mely re bár ki hi vat koz hat na, mely hez mér het né, vi szo nyít hat ná kap-
cso la ta it. Mely sze mély te le nül biz to sí ta ná min den részt ve vő sze mé lyes tisz te le té nek és 
mél tó sá gá nak ele mi for má it; mely nor má kat és fel ada to kat je löl ne ki, anél kül, hogy fe nye-
get ne, meg kü lön böz tet ne, sér te ne vagy kor lá toz na is egyút tal.66

66 Ta gad ha tat lan, itt ré szem ről az utó pia (AKG-s terv) utó pisz ti kus kri ti ká já ról van szó, hogy 
ho gyan is le het ne a le he tet len még is le het sé ges. Az álom kri ti ká já ról az álom fe lől.

Va la ha a ne ve lé si in téz mé nyek di ák jai az is ko lán kí vül is egyen ru hát hord tak, hogy szá-
muk ra és má sok szá má ra is lát ha tó és nyil ván va ló le gyen ho va tar to zá suk. A di á kok az is ko-
lá juk fe lé fe le lős ség gel tar toz tak ön ma guk ért, s egyút tal ré sze sül tek az is ko lá juk hoz va ló 
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tar to zá suk szim bo li kus javaiból. Az AKG lát ha tat lan egyen ru hái nem ké szül tek el idő re, s 
utó lag ta lán már hord ha tat la nok ká is vál tak. Sem a fe le lős ség vál la lás, sem a szim bo li kus 
jut ta tá sok ügye nincs rend ben.

Egy igaz ga tó majd nem mind ig oko sabb egy ta nár nál, s mi nél több ta nárt gyűj tünk össze, 
az igaz ga tó szel le mi fö lé nye an nál meg győ zőbb lesz. A té tel ér vé nyes sé ge lé nye gé ben füg-
get len at tól, hogy a tan árok kö zül kit vá lasz tunk ki igaz ga tó nak. Egye bek közt ab ból fa kad 
ez a meg oko so dás, hogy az igaz ga tó nak in for má ci ós mo no pó li u ma van. Az AKG fel akar ta 
szá mol ni ezt a mo no pó li u mot, mert szük sé ge volt a tan árok egyen ran gú dön té si ké pes sé gé-
re. Ön cé lú an is, mert ér ték ként gon dolt rá, de azért is, mert a di á kot új fe le lős sé gi hely zet be 
akar ta hoz ni. Hogy ne csak a ki adott ta nu lá si prog ram vég re haj tá sá ért le gyen fe le lős, ha nem 
a prog ram ki ala kí tá sá ban is köz re mű köd hes sen, le hes sen a prog ram nak sze mé lyes ka rak te-
re. A di ák több szin tű vá lasz tá si sza bad sá ga ter mé sze te sen csak sza bad és egyen ran gú tan-
árok tár sa sá gá ban ér va la mit. Ha ugya nis a ta nár va la mi ért nem tel je sen szu ve rén, ak kor 
ugyan el kép zel he tő és meg va ló sít ha tó a di ák fel sza ba dí tá sa, de a kö vet kez mény bor zal mas 
lesz, a di ák a le ve tett bi lin cse ket egye ne sen a tan árok ke zé re, lá bá ra rak ja. Ami vel per sze 
csak sa ját el nyert sza bad sá gát te szi üres sé és for mát lan ná. Az AKG-ban mind ez min den na-
pos, gya kor la ti prob lé ma. A had ál lás ret te ne te sen ku sza, van nak ter mé keny és im po ná ló 
egyen sú lyi hely ze tek, mi kor a ta nár és a di ák ener gi ái összegződnek és ez ál tal sok szo ro zód-
nak. Le het ez egy be szél ge tés, ami kor a köl csö nös meg ér tés és ön ki fe je zés el sa já tí tott kész-
sé ge, ké pes sé ge, le he tő sé ge is me ret len, tá vo li, eg zo ti kus lel ki tá jak fel fe de zé sé re és meg hó-
dí tá sá ra is al kal mat ad; le het ez egy ta nu lá si tör té net, egy pla to nis ta aka dé mia demiurgoszi 
han gu la tá val. De na gyon-na gyon sok szor egyál ta lán nem ef fé lé ről van szó, ha nem ha szon-
ta lan al ku do zá sok, üt kö ze tek, kiszorítósdik, hu za ko dá sok csú fabb nál csú fabb alak za ta i ról. 
Eset leg csak azért, hogy el kez dőd hes sen egy óra, vagy al kal ma sint azért, hogy az is ko lai 
kár oko zá sok mér té ke el vi sel he tő szin tű, a mo rá lis rom bo lás fel tar tóz tat ha tó le gyen va la hol. 
Né mi le egy sze rű sí tés sel azt le het ne mon da ni, hogy az AKG-ban a ha gyo má nyos ta ní tás 
vi lá ga a prob le ma ti ku sabb, an nak meg úju lá sát, ha té kony mű kö dé sét aka dá lyoz za leg in kább 
a ta nár ké tes po zí ci ó ja, és a sza bad ön ki fe je zés kö zös sé gi, mű vé szi for mái si ke re seb bek, 
hi szen itt az együtt mű kö dés köl csö nö sen véd he tő és mű vel he tő na gyobb sza bad sá ga mi att 
nem szo rul hat sa rok ba a fel nőtt fél.

(Beszéd-ésmemóriazavarokról)

Ma már tud ha tó, a kö zép- és fel ső osz tály be li fi a ta lok nak az AKG ér ték rend je fe lé von zó dó 
ré te ge messze nem volt a sza bad ság ra annyi ra ki éhez ve, mint ma guk az ala pí tók, s mint 
ahogy ezt ma guk ból ki in dul va az ala pí tók fel té te lez ték ró luk. Ezek a gye re kek a szü le ik 
tár sa dal mi hely ze te foly tán ott hon is és az ál ta lá nos is ko lá ban is meg le he tős vé dett ség ben 
és sza bad ság ban él tek. A kö tött sé gek ből oly kor még a szük sé ges is ki ik ta tó dott, vagy a szü-
lő os to ba sá gá nak, vagy a gyer mek el szánt sá gá nak kö szön he tő en. Per sze meg bo csát ha tat lan 
vol na, ha ezt a ké nyez te tést össze ke ver ném az AKG tu da tos sza bad ne ve lé si prog ram já val. 
A di á kok kö zül azon ban so kan össze ke ver ték, és ma már en nek az össze ke ve rés nek elég 
erő sek a ha gyo má nyai. És ezt rá adá sul meg kell bo csá ta ni, és új ra meg új ra meg kell bo csá-
ta ni, s csak azu tán le het va la mit kez de ni ve le.

Ezek a di á kok úgy fog lal ták el az AKG-t, mint ami ne kik már ed dig is járt vol na – in kább 
még azon cso dál koz tak, mi ért és ho va rej tet ték a ma ra dé kot elő lük. Ez a fur csa ön tu dat elég 
sok za vart okoz az is ko lá ban. Hi szen a tan árok bol do gok le het né nek at tól, hogy di ák ja ik 
egy ket tő re fel ta lál ták ma gu kat az új is ko lá ban, és hab zsol ják az in téz mé nye sí tett sza bad ság 
fi nom desszert jét. De az is ko la nem édes ség nek volt ki ta lál va, nem mé zes ka lács-há zi kó nak. 
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És per sze nem is dü hön gő nek, ahol a meg csö mör lött if jú ság elég té telt ve het sa ját fa lánk sá-
gá ért, vagy ép pen azért, hogy ez zel a ka csa lá bon for gó is ko lá val akar ják őt fél re ve zet ni.

An nak a jó anya gi ak kal és/vagy ki tün te tett tár sa dal mi sze re pek kel jel le mez he tő új (fel-
ső-, ál-)kö zép osz tály nak, ahon nan több sé gük ben ezek a di á kok va lók, nin cse nek men tá lis 
tra dí ci ói. (Hon nan is vol ná nak?) Csa lá don ként vál to zik a kép, de a kö zös örök ség ér ték vál-
ság tól ér ték vál sá gig tart. A gye re kek túl ve zé rel tek (ma gam, ma ga mé, ma gam nak, ma ga-
mért, ma gam ról, ma gam mal – ez az ér tel me zé si ke ret a leg biz to sabb fo gó dzó juk a vi lág ban, 
ezt ta nul ták) és kul tu rá lat la nok. Gyak ran annyi sincs a tar so lyuk ban, hogy négy és fél év 
alatt meg sejt sék, ho va jár tak, mi ért mű kö dik az is ko la úgy, ahogy mű kö dik, mi ért nem ve rik 
be a fe jü ket úgy, mint má sutt, ha ne ki sza lad nak a fal nak.

Az zal a kény szer kép zet tel ha da ko zom itt, hogy a Gorkij In té zet di ák vi lá gá nak le gen dá-
já val ves sem össze ezt a fur csa men ta li tást. Pe dig sem mi sem ha son lít. Ott for ra dalm árok 
gyer me ke it ne vel ték egy párt is ko lá ban, ide gen min ta sze rint, itt meg jó mó dú hi va tal no kok, 
vál lal ko zók, sza bad ér tel mi sé gi ek, gaz da sá gi ve ze tők gyer me ke it ne ve lik egy ala pít vá nyi, 
ma gyar sza ba da lom sze rin ti sza bad is ko lá ban. És még is, a vi lág le ke ze lé sé nek és el vesz té-
sé nek a szel le me mint ha on nan szár maz na, on nan szi vár gott vol na szét, on nan ju tott vol na 
el az AKG-ba is.67 Ahol az tán tob zód hat, mert a bel ső vé de ke ző rend szert ki ik tat ták. (Azért 
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67 Hogy az tán a zárt Gorkij In té zet ből ho gyan, mi lyen fur csa ta ga dá so kon ke resz tül ju tott el ez 
a kü lö nös rom lott il lat a „szi get” AKG-ba – leg aláb bis az én kép ze le tem ben –, ez ka ci fán tos 
tör té net. (Bár na gyon egy sze rű kap cso lat is van, hi szen ha a Gorkij az al fa, a kez det, ak kor az 
AKG az óme ga, a vég. A mes si a niz mus kez de te egy kö zös sé gi és a mes si a niz mus fel szá mo lá sa 
egy in di vi du á lis pe da gó gi ai te o ló gi á val.) A szo ci a liz mus tól min den ki el vesz tet te a fe jét, el len-
fe lei, hí vei, ál do za tai és ha szon él ve zői is. (So kan per sze nem csak il lu mi ná ci ó já nak ha té kony sá-
ga ál tal, ha nem gya kor la ti lag is.) Nem ze dék ről nem ze dék re gyen gült a bel ső el len ál lás. (Hi á ba 
lát szik ez most más ként. Bár most épp a lát szat is ezt iga zol ja.) S azok a gyer mek kor osz tá lyok, 
me lyek már mint ha nem is a szo ci a liz mus ban nőt tek vol na fel, sem az év szám ok, sem a szel le-
mi ség sze rint, még is mond juk, a pu ri tán élet fel fo gás, a tra di ci o ná lis kö zös ség, a pol gá ri mél tó-
ság, a bel ső fe gye lem, az egyé ni és kö zös sé gi szo li da ri tás és ef fé lék fe lé – hogy az tán el ves sék 
őket, ha úgy tet szik –, se hol nem ta lál nak uta lá so kat, fo gó dzó kat. Vi szont megint van itt egy új 
vi lág, el ve he tő, ki sa já tít ha tó, el fog lal ha tó, ha az em ber va kon hisz – ez út tal ön ma gá ban. Az 
AKG-hoz jól il lik az ön fe ledt ség ki szol gá lá sa, ha nem is egé szen ezt a sze re pet szab ta ma gá ra.

Per sze én nem is me rem a va la hai Gorkij In té zet pe da gó gi á ját. Csak a le gen dá ját. Az össze-
ve tés, az össze kap cso lás, meg le het, csak en gem jel le mez, ta lán csak fél re ve ze tő ma gán ha son lat. 
Szá mom ra még is mint ha mind két in téz mény az el ké nyez te tett, az ön ma gá val el telt avant gárd 
óvo dá ja vol na. Mint ha a Gorkij In té zet meg hitt osz tály har ca most a fel szá molt osz tály ben ső-
sé ges is ko lai „el len for ra dal má ban” bú csúz na el vég leg a tör té ne lem től.

ez nem zár ja ki, sőt! Az AKG-ban ép pen fel té te lez he tő, hogy a „leg el ve te mül tebb” ifjak nak 
is van nak, le het nek cso dá la tos, pá rat lan pil la na ta ik, gesz tu sa ik, tör té ne te ik. Le het, hogy 
ezek töb bet ér nek majd, mint az a je len ki csi nyes pers pek tí vá já ból sejt he tő, s ak kor az AKG 
utó lag nyer iga zo lást.) Olyan di ák per sze nincs az AKG-ban, aki csak ennyi vol na, sem mi 
más, de az ál tal van ta lán en nek a sar kí tás nak és túl ál ta lá no sí tás nak ér tel me, hogy olyan diák 
se na gyon van a leg ki vá lób bak és „legakágésabbak” kö zött sem, aki iga zán érin tet len vol na 
et től a tör té nel mi szennye ző dés től.

Az is le het, hogy mind ez nem egé szen így van (és biz to san nem csak így van, hi szen a 
min den na pi tör té ne lem meg ráz kód ta tá sai fo lya ma to san vál toz tat ják a szü lő- és a gyer mek-
ge ne rá ci ók ar cu la tát is), de hogy ho gyan is van, az mind má ig nem tud ha tó. Mert ahogy nem 
fo gal maz ta meg az is ko la, kik és mi lye nek azok a di á kok, aki ket bol do gí ta ni akar, épp úgy 
azt sem tisz táz ta, kik kel ta lál ko zott va ló já ban öt év vel ez előtt, az tán év ről év re, mi tör tént 
az évek so rán, s egyál ta lán, ho gyan gon dol a fi a ta lok ra, a fi a tal ja i ra, és mi ként vé le ke dik fia-
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ta lok ról va ló gon dol ko dá sá ról. Ez egy tra di ci o ná lis is ko lá nál nem prob lé ma, ott az ál lás-
pont ok és a vál lal ha tó sze re pek több nyi re ké szen van nak, sza ko sí tott in téz mé nyek szol gál-
tat ják a mo del le ket és a szab vá nyo kat. Egy sza bad is ko la azon ban nem le het elég kí ván csi 
ál dá sa i nak ré sze sült je i re. Kü lön ben nem tud ja, mit cse lek szik.

Per sze egy jó AKG-s ta nár na gyon so kat tud a ta nít vá nya i ról. Mond juk, egy-egy di ák já-
ról ter je de lem ben annyit, amennyit egy ha gyo má nyos osz tály fő nök az egész osz tá lyá ról. 
Mély ség ben pe dig né me lyi kük ana li ti kus szin te kig jut. Ez a tu dás azon ban még egy má sik 
jó ta nár tu dá sá ra sem szo kott át vál tód ni. Pe dig min den ilyen át vál tás sal nö ve ked ne az egyé-
ni tu dá sok hasz ná la ti ér té ke. De a ta nár cso por tok di a ló gu sai a di á kok ról a va ló di tu dá sok nak 
csak egy ki seb bik ré szét hasz no sít ják, mert nincs kö zös nyelv, nem fe dez ték fel, hogy az 
ef fé le di a ló gu sok épp úgy szin te a sem mi ből te rem ten dők meg, mint ma ga az is ko la.  
(A meg lé vő kö zös nyelv a tech no ló gi áé, a tör té ne té és a mi to ló gi áé, nem pe dig az ana lí zi sé.) 
Az ala pí tók tisz tá ban vol tak az zal, hogy a meg ál mo dott új is ko lát egy más tól és együtt kell 
meg ta nul ni uk. De ar ra mint ha nem gon dol tak vol na, hogy a meg be szé lés, az ér té ke lés, a 
ta nács ko zás, a vi ta meg szo kott és be ideg ző dött ko re og rá fi á ja is fel újí tás ra szo rul, ha már 
egy szer a funk ci ó ja gyö ke re sen meg vál to zott. Nem jó, hogy az AKG-ban is gyak ran csak 
eset elem zés fo lyik, a tá gabb tör té net, a mé lyebb eg zisz ten cia csak folt sze rű en ke rül elő, a 
kö zös ta nul sá gok tu da to sí tá sá ra nincs me tó dus, hi á nyos és eset le ges a kol lek tív em lé ke zet, 
a ta pasz ta la tok meg őr zés és ren de zés hí ján gyűl nek és fogy nak. Aki el megy, el vi szi ma gá val 
meg szer zett böl cses sé gét, aki jön, an nak min dent egye dül kell meg ta nul nia, egé szen az ele-
jé ről – ha len ne itt bár mi is, ami ből ta nul hat na, ami a kez de te ket (vagy ép pen a teg na pot) 
rög zí tet te, őriz te vol na hi te le sen és tár gyi la go san.

(Egykönyv,amitnemlettvolnaszabadészrevenni)

Van az AKG-ban egy nagy könyv, üres la pok kal, az új klub egyik asz ta lán fe dez tem föl. 
Ko ráb ban is min den ki szá má ra hoz zá fér he tő he lyen volt, bár ki be le ír hatott bár mit; egy tár sas-
já ték lett vol na ez, írá sos já ték a kö zös sé gi tör té net hez. Üzen ni és ki mon da ni, névtelenül, ha 
úgy tet szik. Csip ke lőd ni, sze ret ni vagy bot rányt okoz ni, hi val ko dó an, név vel, ha az esik jól.

Ez a könyv azon ban az is ko lai vé cé fa lak szo ká sos ren del te té sét töl ti be, meg telt trá gár-
ság gal és ot rom ba ság gal, s így most már csak újabb csúf sá gok kal bő vül het, hi szen a ne mi 
szer vek áb rá zo lá sai be szé de sek ugyan, de nem meg be szél he tők, és nem tűr nek ma guk mel-
lett mást, csak ma guk fé lét. Ta ga dom, hogy so kat mon dó ez a könyv. Nem több an nál, ami. 
Ta lán azt kel lett vol na tud ni, hogy egyet len fir ká ló le húz hat egy bár mi lyen ér de kes sé gek kel 
te li köny vet sa ját szín vo nal ára, hisz a meg fe le lő rajz után már min den le írt szó ki csit ne vet-
sé ges lesz, s ez zel szá mol ni kel lett vol na.68 (Az per sze nem vé let len, hogy an nak ide jén a 
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68 Ho gyan kel lett vol na szá mol ni? Nem le he tett ez zel szá mol ni. Nem is lett vol na sza bad. Épp 
az a lé nyeg, hogy ilyes fé lé vel az AKG nem szá mol, ak kor sem, ha kü lön ben azért szá mít rá. Az 
AKG nem szá mol hat az zal, hogy úgy is mind ig akad egy-egy di ák, aki tesz a sza bad ság ra, akit 
pisz kál és in ge rel a sza bad is ko la, ki kell ad nia a be lé szo rult, be lé ne ve lő dött rosszat. Az zal szá-
mol in kább, hogy a sza bad ság ezt mind ig meg fog ja úsz ni, ki fog ja bír ni, nem fe led ke zik meg 
ön ma gá ról.

könyv ki ta lá lói ezt az egyet len „el ve te mült” sze mélyt sem fel té te lez ték.) Szó val csak annyi 
tör tént, hogy ki de rült: van nak di á kok az AKG-ban is, akik szá má ra a ka masz nyo mo rú ság az 
in téz mé nye sí tett kul tu rált ság gal fel nem old ha tó, el nem nyom ha tó, meg nem szé gye nít he tő. 
A pro vo ká ci ó ra, ar ra az ál ta lá nos ra és sze mé lyes re is, me lyet a vi lág tól vagy épp sa ját tes-
tük től kell el szen ved ni ük, pro vo ká ci ó val vá la szol nak.
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Azt azon ban nem ér tem, mi ért ma radt ez a könyv a nyil vá nos szé gyen ke zés újabb meg 
újabb ada lék kal bő vü lő do ku men tu ma ként a köz asz ta lán. (Én el moz dí tot tam on nan, kö rül-
mé nyes en ge dé lyez te tés után, hogy ta nul má nyoz has sam, az tán nem vit tem vissza ere de ti 
he lyé re, azért sem, az ügy ve ze tői asz tal ra tet tem, hát ha si ke rül az el szá mo lás ra ked vet 
éb resz te ni.) Mi ként nem lett nyil ván va ló vá, hogy meg lé te tisz ta sá gi me sze lést kí ván lel ki és 
prak ti kus ér te lem ben egya ránt, ugya núgy, ahogy ez a vé cé fir kák ese té ben is szo kott tör tén-
ni? Mi ért mu tat hat fü gét ez a könyv az egész AKG-nak a ma ga al pá ri és ab szo lút je len ték-
te len po zí ci ó já ból, mi ért kell ezt a bot rányt el vi sel ni, ami kor az iga zi bot rány nem a ke let-
ke zés ben, ha nem a fenn ma ra dás ban van? A re á lis ma gya rá zat az, hogy nem na gyon ve szi 
ko mo lyan ezt a köny vet sen ki, on nan be lül ről nem olyan nagy do log ez az egész, sem mi ség 
a va ló di tét re me nő játsz mák hoz ké pest. S ha eh hez hoz zá tesszük, hogy az AKG nem szo-
kott re tu sá lás sal meg ol da ni dol go kat, ak kor nem is olyan bor zasz tó az a te he tet len ség, 
ahogy ez az ügy ke ze lő dik. De ez a re á lis ma gya rá zat, bár nagy mér ték ben igaz le het, még-
sem tel je sen ki elé gí tő. Az AKG-ban ugya nis kez det től és ter mé sze te sen, mind ig nagy je len-
tő sé get tu laj do ní tot tak az ap ró sá gok nak, tud ták, hogy az ap ró sá gok tö me gén áll vagy bu kik 
az is ko la. Mi köz ben sú lyos komp ro misszu mo kat kel lett vál lal ni az ál ta lá nos is ko lá val va ló 
együtt élés től kezd ve a nagy át ala kí tá so kon át az ide ig le nes tan köny vek sok-sok zűr za va rá-
ig. Az is ko lá nak foly ton meg kel lett al kud nia a le het sé ges sel69 a szük sé ges hát rá nyá ra. Ha 
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69 Mi köz ben ez a le het sé ges is a le he tet len ha tá rát ost ro mol ta. Akár pénz ről, akár jo gok ról, akár 
mun ká ról, akár szel le mi ek ről volt szó. Az AKG a le gek is ko lá ja. Tör té ne ti el ső sé gé től kezd ve az 
ala pít vá nyi vagy a sza bad is ko lák so rá ban, a – vi szony lag – ma gas ta ná ri jö ve del me ken át a to tá-
lis mun ka idő ig. (Olyan mun ka idő ez, amely nek nincs, vagy csak lát szó lag van vé ge.)

nincs meg a tes tü let ben az ere den dő igény, hogy min den kis dol got, rész le tet, ap ró sá got 
ko mo lyan ve gyen, ak kor nem is úsz ta vol na meg né hány össze om lás nél kül az el múlt éve-
ket. De mos ta n ra mint ha kis sé la zult vol na a fi gye lem, mint ha az erők tel jes össz pon to sí tá-
sá ra az el ső évek ne héz sé gei mi att lett vol na szük ség, nem pe dig a vál lal ko zás ter mé sze te 
mi att. Va la ha ta lán ért he tőbb volt, hogy az „is ko la köny ve” ak kor is az is ko láé, ha né hány 
di ák össze té vesz tet te azt va la mi más sal. S ez a könyv a ma ga he lyén épp oly fon tos és szent 
és a sza bad ság ga ran ci á ja, mint a tan terv vagy akár az Ebi hal. Van te hát a könyv bot rá nyá-
nak re á lis ma gya rá za tá hoz egy ide o lo gi kus tol da lék is. Hogy tud ni il lik nem hagy hi de gen 
min den ta nárt a „könyv” vissza ta szí tó rek vi zi tum má vá lá sa; épp el len ke ző leg. Szim bo li kus 
ér té kű tör té net ként ér tel me zik, s ma guk is en nek meg fe le lő en vi szo nyul nak hoz zá. Azt 
mond ják: „Ne sze nek tek, ha ilye nek vagy tok, hát élvezkedjetek csak sa ját pisz ko tok ban!” 
„Ha tü kör, hát le gyen tü kör, gyö nyör köd je tek ben ne, ki fo gom bír ni, bár mi lyen kel le met le-
nül érint is!” „Ha ennyi re ju tot tunk, hát ma rad jon ott és úgy, ahogy van, nem rejt het jük el, 
be csap nánk ma gun kat!” „A könyv meg csú fo lói csak né há nyan van nak, a több ség nek el ret-
ten tő ta nul ság lesz ez a si lány kö zön sé ges ség!” „A könyv bot rány, de a di á kok he lyett nem 
te he tünk sem mit a meg szün te té sé re!” (És tény leg, hogy ma rad hat tak a di á kok eb ben a tör-
té net ben tét le nek?! Ta lán jót mu lat nak tár sa ik kö zön sé ges sé gén, mint ha egy in gye nes, a 
vé cé ben szer kesz tett vicc la pot ol vas ná nak? Hisz kö zü lük bár ki bár mi kor ki dob hat ná az 
ab la kon ezt a csúf sá got. Ta lán ennyi re már és még nem az övék az AKG? Ta lán a könyv 
prob lé má ja egy sze rű en kí vül esik az ő AKG-s tör té ne tü kön?)

Per sze, az imén ti dra ma ti kus hang sze re lés nem csak ez zel a kü lön le ges nagy könyv vel 
meg esett dol gok kri ti ká ját szol gál ja. Mert nem csak ez a könyv van el csú fít va, s a ve le ter-
ve zett szel le mi já ték le he tet len né té ve. A ga ráz dák újabb és újabb he lye ken tűn nek fel az 
is ko lá ban, hagy ják ott szel le mi nyo mo rú sá guk és fi zi kai ag resszi vi tá suk je le it, je lez ve társ-
tu laj do no si, bir tok ba vé te li igé nyü ket az is ko lá ra. Zaj lik itt egy lát ha tat lan tör té net, jól lát ha tó 
és gyak ran na gyon kel le met len kö vet kez mé nyek kel. (Nem fel tét le nül misz ti kus és ti tok za-
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tos azért ez az egész, mert le het, hogy csak az ott hon ról és az ál ta lá nos is ko lák ból ho zott 
rossz szo ká sok né me lyi ké nek az el fa ju lá sá ról van szó. Mond juk, ami kor a „csocsót” [asz ta-
li fo ci] a pe da gó gi ai ve ze tő és di ák tár sa sá gá nak asz ta lá tól né hány mé ter re úgy rán gat ják, 
té pik, emel ge tik, s a szo lid kor ho lás után is csak né mi leg sze lí deb ben, mint ha ez a vad ság a 
já ték sza bály ok hoz tar toz na, te hát nem is két ség beeset ten és nem is el ve te mül ten fo lyik a 
pusz tí tás.) Má sutt eze ket a tör té ne te ket egy sze rű en és prak ti ku san ki tilt ják, ki ül dö zik, ki szo-
rít ják az is ko la fa la in kí vül re (ahon nan per sze új ra meg új ra be ha tol nak majd, ez egy ré gi 
kör for gás), hu má nus vagy ke vés bé hu má nus esz kö zök kel. Az a bel ső pa rancs mun kál, hogy 
van nak dol gok, me lye ket az is ko la nem tűr het el. Az AKG-ban azon ban ez sem ilyen egy-
sze rű. Nem is le het, hi szen egy ef fé le pa rancs lo gi ká ja rö vid úton a sza bad is ko la ön fel szá-
mo lá sá hoz ve zet ne. Az AKG-ban bár mi meg tör tén het, a kor lá tok és kor lá to zá sok, a meg tor-
lá sok és el ret ten té sek, a fel ügye let és az el len őr zés rend sze re nincs fel épít ve. (Mond juk, ha 
a bu li egy ki csit el hú zó dott, a busz meg már el ment, a di ák az is ko lá ban al szik. És nem 
vi gyáz rá sen ki. Mi ért is kel le ne rá vi gyáz ni?70 Hát nem az övé ez az is ko la épp úgy, sőt job- 
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70 Per sze, ez azért olyan is ko la, hogy itt a több ség tud ja: min den ki nek min den ki re fi gyel nie 
kell. S ez ele in te nem csak le het sé ges volt, ha nem el is tú loz ták. Ké sőbb az tán le he tet len né vált. 
Emi att meg fo gyat koz tak a túl zá sok, bár nem tűn tek el, és meg je len tek a mu lasz tá sok. De az 
el vet azért nem ad ták föl. És tény leg na gyon so kan fi gyel nek a má sik ra.

ban, hi szen ott al szik, mint azé, aki fel ügye lő je len ne? Más faj ta is ko lák ban a bu lit vagy 
na gyon elkü lö nít ik, vagy egyál ta lán nem en ge dé lye zik. Mi vel egy bu li alig ha le het olyan 
kö tött, hogy ne len ne még is túl sza bad és ve szé lyes.) Az AKG-ban bi zo nyos dol gok nak 
még sem sza bad meg tör tén ni ük. Nos a „nem len ne sza bad meg tör tén ni ük” ka te gó ri á ba tar-
to zó ügyek ből már évek óta túl sok van. És nem le het azt mon da ni, hogy hoz zá csa pód tak 
az is ko lá hoz, al kal mi ak, vé let le nek, eset le ge sek. Ide tar to zá suk fél re ért he tet len. Emi att a 
ta ná rok kö zül né me lyek, s nem is a jött men tek, már szű kí tet ték vol na a di á kok sza bad sá gát. 
Mond ván, hogy ha túl sok nak lát szik, ak kor túl sok is, nincs ér tel me mor fon dí roz ni az el vek-
ről. Van nak, akik vi szont a sza bad ság mű ve lé sé nek mi nő sé gi hi bá it lát ják ezek ben az ese-
tek ben, szá mon ké ré sek és ön os to ro zás ok nagy je le ne te it ren de zik – lé nye gé ben ha tás ta la-
nul. Mert no ha iga zuk le het, igaz sá guk kal nem el ér he tő, hogy bár ki na gyobb sza bad ság fok-
kal mű köd jék, mint ami tő le te lik. A sza bad ság nak, úgylehet, nincs di dak ti ká ja.

Ke vés a pél da ezek nek az ese tek nek nem egye di és al kal mi, de nem is túl ál ta lá no sí tott 
ke ze lé sé re. Mert a tár gyi la gos, az ese tek bel ső lo gi ká já ra fi gye lő elem zés nem csak kü lö nö-
sen fá rad sá gos, ha nem koc ká za tos is. Szét szed ni az ügye ket sze mé lyes rész le tek re, és 
össze rak ni AKG-s struk tú rák sze rint az zal a kö vet kez ménnyel jár, hogy az AKG-t is új ra 
meg új ra szét kell szed ni és össze kell rak ni. S szo lid vál ság tu dat és in ten zív fá radt ság mel-
lett ki gon dol hat az is ko la szel le mi és lel ki szét sze re lé sé re egy „pi szok kö lyök” mi att?! Ez 
a hely zet is pszi cho ló gus után ki ált, vagy olyan is ko lai sze rep lő után, aki meg te he ti, hogy 
ol dal ról, alul ról vagy na gyí tó val vizs gál ja az is ko lát, mert elég füg get len ah hoz. A ta ná ri 
sze rep ugyan is, min den erő fe szí tés el le né re, elég ha tá ro zot tan ta ná ri sze rep az AKG-ban is 
(épp úgy több fé le ki sze re lés ben, ahogy az má sutt meg szo kott). Egy mes ter sé ge sen le gyen-
gí tett, de egy ko ri ön ma ga fe lé mind un ta lan el ka lan do zó, vissza té rő po zí ció, va la hon nan 
fe lül ről a diák élet be éke lőd ve. Ezt most di csé re tül mond tam, ha meg le pő is. Mert a ta ná ri 
sze rep kü lö nös ma si né ri á ját na gyon sok ra tar tom, több re, mint amennyit az AKG ide o ló gi-
á ja tart fe lő le. Azt gon do lom, az AKG össze omol na, vagy leg aláb bis fe le annyit sem ér ne, 
ha leg jobb tan erői nem vol ná nak ön ma guk ban nagy sze rű ek, nem al ter na tív ér ték rend sze-
rint is jók. Még is, az ál tal, hogy ez az AKG-s mez a tes tük höz ta padt, a leg job bak is egy 
ki csit más ként, el fo gul tab ban sza ba dok, mint len né nek egy olyan is ko lá ban, ahol csak mun-
ka vál la lók vol ná nak. Ez per sze egyál ta lán nem hát rány a mun ka ja va fe lől néz ve, de az 
is ko lá ban tör tén tek el szá mo lá sa kor bo nyo dal mak hoz ve ze tő kö rül mény.
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(Patrónus,csibe,fészekalj)

Az AKG el vi leg gon dos ko dott a lel ki ügy vi tel ről, a pat ró nus rend szer az is ko la meg ha tá ro zó 
ele me, a pszi cho ló gus71 már csak rá adás, fe de zet, biz to sí ték. Az „egyes gye re kért fe le lős 
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71 Az is ko la pszi cho ló gus ról, ill. az is ko la pszi cho ló gia AKG-s tör té ne té ről kü lön fe je zet író dott, 
amely nem ke rült be le eb be az össze ál lí tás ba. Össze fog la ló an csak a tör té net kez dő- és vég pont-
ját idé zem föl. Az ala pí tás kor a pszi cho ló gus volt az a sze mély, aki szak má já ra hi vat koz va 
min den is ko lai ügy ben il le té kes nek tud ta ma gát. Most, 1999-ben az is ko la pszi cho ló gus szak-
má já ra hi vat koz va min den is ko lai ügy től tá vol tart ja ma gát, nem is ko lai köz sze rep lő, lát ha tat lan 
is ko lai szol gál ta tást vé gez.

pe da gó gus” nél kül az AKG-ban sem sza bad ság nem vol na, sem mun ka nem foly na. S ha 
van nak prob lé mák az is ko lá ban fo lyó mun ká val és az is ko lai sza bad sá gok kal, ak kor egé-
szen biz tos, hogy a pat ró nu si te vé keny ség hez is ve zet nek szá lak.

A pat ró nu si fel adat – az egyes gye rek „ta nács adó já vá, fel nőtt se gí tő jé vé vál ni” – ter mé-
sze te sen a köz vet len ség, a bi za lom, a sze mé lyes ség in tim hely ze te i nek so rá ban tel je sít he tő. 
Te hát egy lát ha tat lan vagy leg aláb bis át nem lát ha tó és be nem vi lá gít ha tó szfé rá ban. A lát-
vá nyos „sze re lem”, ami kor is mint ha él né nek-hal ná nak egy má sért pat ró nus és csi béi, nem 
vet he tő össze az áll ha ta tos, ál do za tok ra kész, csen des és kri ti kus gon dos ko dás sal, csak sejt-
he tő, gya nít ha tó, hogy mi mi cso da és mi nem. Per sze le het sé ges, hogy a di á kok vi sel ke dé-
sé ben min den kor pat ró nu sa i kat is lá tó és fel is me rő kol lé gák szá má ra ez a rej tély nem is 
rej tély. Bár ha az össze füg gé sek ilyen egy sze rű ek vol ná nak, s min den di ák prob lé mát az 
il le té kes pat ró nus nya ká ba le het ne varr ni, ak kor min den ki jó pat ró nus len ne az AKG-ban.

Míg a pat ró nu sok mun ká ja nem, an nak köz vet len vagy köz ve tett ered mé nye vagy ered-
mény te len sé ge jól lát ha tó. A ron gá lá sok nagy szá ma, az im mo ra li tá sok ha tá ro zott je len lé te, 
a szét hul lá sok és el kal ló dá sok, a min den na pi is ko lai élet vi tel zűr jei egya ránt ar ra utal nak, 
hogy a pat ró nu si fel adat tel je sí tés aka do zik. Le het ar ra is gon dol ni, hogy eset leg azért, mert 
a fel adat túl mé re te zett. Vagy túl mé re te zet té vált.

Túl mé re te zett vagy el lát ha tat lan ami att, mert az is ko lai rend fenn tar tá sa nem ala poz ha tó 
az AKG-ban meg kö ve telt mér té kig és mó don a pat ró nus és di ák ja sze mé lyes kap cso la tá ra. 
Mond juk, azért nem, mert épp ott tor nyo sul nak el há rít ha tat lan aka dá lyok a sze mé lyes kap-
cso lat ki ala kí tá sá nak út já ba, ahol, il let ve aki nél a kap cso lat pe da gó gi ai esz köz ként va ló 
hasz no sí tá sá ra leg in kább szük ség vol na.72 Túl mé re te zet té vált a fel adat eset leg azért, mert 

72 S akik ilyen kor min dent fél re té ve fel ada tuk hoz lát ná nak, meg ol dást ke res ni a meg old ha tat-
lan ra, azok több nyi re azok kö zül a túl dol goz ta tott, túl ter helt tan árok kö zül va lók, akik nagy 
óra szám, má sod ál lás, al kal mi meg bíz ta tás, kü lön is ko lai ter hek mi att moc can ni sem bír nak, 
hi á ba szá mol ta fel az is ko la el vi leg és kö rül te kin tő en a túl ter helt sé get. Ta lán már össze is om lott 
vol na, ha nem en ged te vol na meg, nem vár ná el ma ga a ti la lom meg sze gé sét. (Az is ko la emelt 
fi ze tést ad ta ná ra i nak. Hogy fel ada ta ik ra kon cent rál has sa nak. Kö vet ke zés kép pen még több 
mun kát vál lal tak, mint ha gyo má nyo san, a fó li á zás át ke rült az is ko lá ba. A több pénz újabb pénz-
igényt ter melt.)

ele in te a pat ró nu sok há ló ja mö gött ott volt még egy re mélt, majd nem el ké szült, majd egy re 
sza ka do zot tab bá vá ló nagy kö zös sé gi há ló.73 Meg még ki sebb védművekből is egész rend-

73 En nek az volt a mű kö dé si el ve, hogy a pat ró nus ter mé sze te sen nem csak sa ját csi bé jé nek 
gond vi se lő je, ha nem a töb bi di ák ér zé keny, ak tív se gí tő tár sa is, ahogy a jó szü lő sem hagy ja 
cser ben más gyer me két. A pat ró nus azon ban sok eset ben ép pen csak pat ró nus. (Ha az egyál ta-
lán.) Épp csak el lát ja csi béi kö rü li te en dő it, a prob lé má kat ki ke rül ve. (Ami nem volt kal ku lál -
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szer re va ló. A nagy há ló ból ma csak fosz lá nyok van nak. A ki seb bek pe dig, pél dá ul az al ko-
tó kö rök kö zös sé gei, sze lek tí ven mű köd nek; ak kor van nak, ha fel fe de zik őket. Nem ak tí vak, 
nem kez de mé nye zők, leg jobb eset ben be fo ga dók. Így a di ák egy pil la nat alatt ide gen és 
el len sé ges fo lyo só kon ta lál hat ja ma gát az AKG-ban, ha a pat ró nus sal nem ta lál tak kö zös 
nyel vet, pe dig szük sé ge lett vol na rá. (Könnyeb ben megy a szót  ér tés, ha nincs szük sé ge rá, 
vagy is, ha a di ák ott hon ról tud ja, s nem is akar ja el fe lej te ni, hogy mi a ten ni va ló ja egy is ko-
lá ban, s mi dol ga van ön ma gá val.) A ma gá ra ma radt di ák má sutt ta lán el evic kélt vol na az 
is ko lai rend tar tás ál tal fe gyel mez ve, a sze mély te len fe nye ge té sek és a na pi in té sek vi lá gá-
ban, itt azon ban a ne héz ke dés sza ba don ér vé nye sül het. Hull hat, zu han hat, míg el nem akad 
va la hol egé szen lent. Az is ko la meg csak só haj toz hat ér te, utá na. (Meg esik per sze, nem is 
rit kán, hogy ez a só haj to zás, ez a passzív együtt ér zés majd nem a leg több, amit egy di ák 
re mél het. Hisz épp ar ra van szük sé ge, hogy azért el vi sel jék. De ne akar ják meg men te ni.)

Ter mé sze te sen majd’ min den ki nek van vé le mé nye ar ról, hogy a pat ró nus ság hol, ki nél, 
mért nem mű kö dik meg fe le lő en. Ezek nek a vé le mé nyek nek azon ban nincs hasz nuk, mi vel 
nyil vá nos sá guk sincs. Nem kell tud nia ró la an nak, akit érint. Rá adá sul az, amit szá mon kel-
le ne kér ni, ta lán nem is kér he tő szá mon. Mert az is ko lá ban a pat ró nus ság ré vén olyan kü lön-
le ges kap cso lat for ma szü le tett, me lyet az in téz mény in téz mé nyi esz kö zök kel nem kor má-
nyoz hat és el len őriz het. Csak ext rém eset ben hoz hat ha tá ro za tot, mond hat vé le ményt egy 
tes tü let va la ki nek a pat ró nu si tény ke dé sé ről. A pat ró nus ság egy for má lis rend kulcs fon tos-
sá gú in for má lis ele me. Egy hi va ta los ma gán kap cso lat. Min den ki érin tett, így vagy úgy, 
ho gyan szól hat ná nak be le egy más kap cso la ta i ba!? A két he ten kén ti év fo lyam-pat ró nu si 
meg be szé lé sek épp odá ig ha té ko nyak, ahon nét a pat ró nu sok sze mé lyes mu lasz tá sa i ról, bel-
ső két sé ge i ről, ér ték prob lé mái ról va ló be szél ge tés kez dőd het ne.

A pat ró nust csak a lel ki is me re te sar kall ja és el len őr zi. (Nem vol na ez rossz meg ol dás, ha 
nem lenne min den ki nek túl sok lel ki is me re ti kö te le zett sé ge, mert emi att min den lel ki is me-
re tes ség relativizálódott. Le het pél dá ul a di á kok irán ti kö te les ség ér zet től hajt va csak a könyv-
írás sal tö rőd ni, s hagy ni a fé szek al jat „ki hűl ni”.) Ere de ti leg ugyan az év fo lyam fe le lős, a 
pe da gó gi ai ve ze tő és a pe da gó gus kö zös ség egya ránt a szük sé ges nek és le het sé ges nek ítélt 
pe da gó gi ai kont roll kü lön bö ző, egy más hoz kap cso ló dó vál to za ta it és szint je it kép vi sel ték 
vol na. De nem kép vi se lik. Mert a pat ró nus tá vol esik tő lük (ahogy a pat ró nus fe lől néz ve ők 
meg ma guk tól). Il let len ség szól ni. Né ha az in du lat, a föl há bo ro dás át lé pi az il len dő ség ha tá-
ra it. Nem so kat ér.

A pat ró nus vi lág ha ta lom és jog kör nél kü li kor mány zá sa a pszi cho ló gus sze rep kö re le he-
tett vol na. Ma már annyi ra nem az, hogy lé nye gé ben a pszi cho ló gus is a pat ró nu sok pat ro-
nált já vá vált. („Kony ha ma lac”, aki re min dent rá le het bíz ni, mind azt, ami nem iga zán fon-
tos. S ezért nincs dol ga, mert ki nek van ide je a nem fon tos dol gok köz ve tí té sé vel fog lal koz-
ni?) A pszi cho ló gus vagy a pszi cho ló gi ai né ző pont eman ci pá ci ó ja az AKG-ban lét kér dés.

Mi van ak kor, ha van nak kel le met len ügyek, stik lik, csi bész ke dé sek – már pe dig van-
nak –, el kö ve tők és tet te sek vi szont nin cse nek? Nem is lesz nek, és nem is le het sé ge sek, mert 
az AKG-ban nincs le lep le zés, nyo mo zás, vizs gá lat, el já rás. Az AKG a bot rá nyok el ren de zé-
se kor is ra gasz ko dik sa ját nor má i hoz. Csak együtt mű kö dés re kész tet tes sel tud el bán ni. A 
név te len és la pu ló el kö ve tők kel szem ben te he tet len. Nem szá mí tott rá, hogy a di á kok le tép-
het nek olyan aj tót, amely so ha nincs előt tük zár va, tönk re te het nek olyan mun ká kat, me lye-
ket tár sa ik, vagy egye ne sen sa ját ma guk ké szí tet tek, rá tá mad hat nak véd te le nek re, ami kor ők 
ki vé te les vé dett sé get él vez nek. Me lyik pat ró nus gon dol hat ja ilyes mik után, hogy csi béi sza va 
annyit ér, amennyi nek lát szik? Ha még is azt gon dol ja, nem fe le lőt len-e? Ha nem azt gon-
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va, hi szen az AKG ta ga dá sát nem ter vez het ték be le az AKG-ba.) Te hát ho gyan is tö rőd nék 
má sok csi bé i vel?! Va gyis a kö zös sé gi há ló an nál ke vés bé lé te zik, mi nél in kább szük ség lenne rá.
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dol ja, ha ke re si őket a sza va ik mö gött, nem ke rül-e baj ba így is? Ez min den kép pen csap da, 
ak kor is, ha övéi ár tat la nok, s az ő bi zal ma is tö ret len. Mert ak kor az a kér dés, ki lesz cin-
ko sa ki nek? A csi bék húz nak-e a pat ró nus hoz tár sa ik kal szem ben, vagy a pat ró nus áll csen-
de sen csi bé i vel a vét ke sek ol da lá ra (tét len ség gel és hall ga tás sal)? Mert egy mást kö ve tik a 
vagy-vagy hely ze tek; a fo gya té kos gye re kek meg alá zá sa, a la kó te le pi lép cső há zak ban oko-
zott fel for du lás, a „hű sé ges” nö ven dé kek sza lag ava tói bot rá nyos han gos ko dá sa egya ránt 
ál lás fog la lást kö ve tel ne. S nem csak szó be li vál to zat ban, er köl csi fel há bo ro dás ként. De 
sen ki sem tud ja, mit kel le ne ten ni. Az AKG-t az ment het né meg, sza ba dít hat ná ki né hány 
kis ter ro ris tá ja kar mai kö zül, ha olyat ten ne, amit az tán nem bo csát hat na meg ma gá nak. 
Ön ma gá ért tűr te hát, de így is ki szá mít ha tat la nul nagy a vesz te ség. Di á kok és tan árok, di á-
kok és di á kok, tan árok és tan árok kö zött szép las san épül get a fal.

Okos ko dás ez ja va részt, tu dom. A pat ró nu si tör té net zárt te rü let ma radt előt tem. Csak azt 
lát hat tam, hogy a tan árok és a di á kok vi szo nya az AKG-ban hal lat la nul gaz dag és sok szí nű. 
Van, aki a di á kok ját szó tár sa, van, aki nek a di á kok kol lé gái. Van, aki egy szer re tud ja ezt a 
ket tőt. Ám ha a het ven szer het ven fé le vál to zat ból nem tűnt vol na nem egy szer úgy, hogy eb ből 
a di ák ból ki sze rel ték az el len ál lá so kat meg a biz to sí té ko kat, ta ná ra meg ide-oda kap kod kö rü-
löt te, tü rel me sen ugyan, de te he tet le nül, ak kor nem is a pat ró nu si tör té ne tek hi á nyos sá ga i ra, 
ha nem ide ge nek re gya na kod nék az is ko la sé rel mé re el kö ve tett bar bár sá gok mi att.

(Közösségidolgok,vezetésigondok)

Az ala ku ló AKG kö zös ség gel kap cso la tos két ar cú sá ga tel je sen ért he tő volt. Hi szen min den 
kény szer kö zös ség től, ál kö zös ség től vagy ide o lo gi kus kö zös sé gi elv től sza ba dul ni akart, 
ugya nak kor a ki sza ka dást a mo no po li zált pe da gó gi ai tér ből kö zös sé gi vál lal ko zás ként kép-
zel te el és pró bál ta meg va ló sí ta ni. Ez a ket tős ség fel ol dás nél kül ke rült be le az Ebi hal ba. Az 
a té tel, hogy az „AKG a pe da gó gu sok is ko lá ja”, te hát a tes tü let az in téz mé nyi szu ve re ni tás 
ala nya és tár gya, a kö zös ség jo gi kodifikációjának te kint he tő.

De a pe da gó gu sok re á lis egyen lő sé ge, ami fel té te le lett vol na a tes tü le ti szu ve re ni tás 
mű kö dé sé nek, egy pil la nat ra sem jött lét re. Er re esély sem volt. Egy sze rű en azért, mert az 
is ko la ala pí tás anya gi, szel le mi, po li ti kai, szak mai, szer ve zé si fel tét elei egyet len sze mély-
hez, Horn György höz kö tőd tek. Ezt a pozicionális alap egyen lőt len sé get sem mi lyen kö zös-
sé gi já ték nem tün tet het te el. (Per sze az egyál ta lán nem mind egy, hogy ilyen já ték van-e 
vagy nincs. Ez a já ték hal lat la nul fon tos do log ön ma gá ban; ha ko mo lyan ve szik, az együtt-
mű kö dés ér tel mét ad hat ja.) Horn kez det től és mind má ig el ső az egyen lők kö zött, bár mi lyen 
har cot foly ta tott is ő ma ga sze mé lyes ha tal ma jo gi fel szá mo lá sá ért, hi va ta los be ik ta tá sa 
el len, ki tün te tett sze re pe in téz mé nye sí té sé nek meg aka dá lyo zá sá ért. (Sőt: ez a harc is 
to vább erő sí tet te, s mi vel két ség te le nül meg le vő ha tal mát a kol le gi á lis szint re te le pí tet te, a 
kol lé gái tes tü le ti tar tá sa gyen gült meg. Mi köz ben egyen lők vol tak a „fő nö kük kel”, egy kol-
lé gá juk le küzd he tet len erő fö lé nyé nek ki szol gál ta tott ja i vá vál tak. Irigy lés re mél tó hely ze-
tük ben te hát né mi leg szán ni va lók ká is.) Ugya nak kor Horn nem lett vol na aka dá lya egy 
kö zös ség ki ala ku lá sá nak, ha nem ál ru hás ki rály, ha nem is ko la ala pí tó, aki kö ré kö zös ség 
szer ve ző dik. Horn nak ta lán azért nem tet szett ez a meg ol dás, mert ő el vi leg el le ne volt bár-
mi fé le te kin téllyel meg ron tott szer ve ze ti for má nak, mi köz ben az ő szak mai te kin té lyé nek 
ha té kony ér vé nye sí té se nél kül ez a te kin tély el le nes is ko la se hogy sem jö he tett vol na lét re. 
Le het, hogy ez a szín lelt kö zös ség a leg ki sebb rossz vá lasz tá sa volt, de azért az, hogy ha tal-
má nak kor lá to zá sát csak ki vált sá ga i ra va ló te kin tet tel és ki vá ló sá ga ere jé vel tud ta el fo gad tat ni, 
még is ar ra utal, hogy ta lán lett vol na más meg ol dás is. (Kol lé gái „jó za nab bak” vol tak ná la, gon-
dol tak ki eme lé sé re, szí ve sen igaz ga tót fa rag tak vol na be lő le, de a több sé gi ér zü let ből nem 
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lett több sé gi sza va zat.) Hi szen a leg fon to sab bat, ami ért ön ma ga kulcs sze re pét el akar ta 
rej te ni, hogy egy sa ját lá bán ál ló, ön ma gát iga zo ló és igaz ga tó, sen ki től, tő le sem füg gő 
is ko lát hoz zon lét re, nem si ke rült el ér nie. Az AKG ment he tet le nül Horn György is ko lá ja 
lett. Sőt: ta lán szél ső sé ge seb ben az, mint ha sze mé lyes sze re pé nek egy nyíl tabb vál to za tá val 
mű kö dött vol na. Ha a tes tü let ki vá ló tag jai a szer tar tá sos egyen lő ség já té kai mi att nem 
ve szí tik szem elől sa ját va ló di egyé ni szu ve re ni tá suk re á lis meg ala po zá sá nak gond ját. Ha 
Horn ked vé ért nem pa za rol ják ener gi á i kat a lát szat szu ve re ni tás ügye i ben. Ha szak mai kva-
li tá sa ik és egyé ni adott sá ga ik sze rint sza bad vi ta part ne rei. Va gyis ha nél kü löz he tet len part-
ner sé gük, s nem ide o lo gi kus sze rep kény sze rük sze rint let tek vol na ré sze sei az ala pí tás nak, 
nem kö vet kez he tett vol na be an nak a je le net nek a gyak ran is mé telt elő adá sa, mely ben min-
den tes tü le ti tag mond va la mit, de sen ki sem tud ja ko mo lyan ven ni a má si kat, ön ma gát sem, 
mert mind annyi an ar ra vár nak, hogy jöj jön már a Horn, s mint eré lyes apa, a te kin te té vel 
te remt sen ren det, hi szen úgy is át lát raj tuk. Lep lez ze le ön tu dat lan el kö ve tett vét ke i ket, 
mond ja meg, mi ről is van szó iga zá ból, hadd érez hes se vég re a csa lád, hogy ott hon van, 
ki-ki tör lesz ked jék hoz zá, a csa lád fő höz, vagy duz zo gás sal hív ja fel ma gá ra a fi gyel met, 
ér zel mei, han gu la ta, jel le me sze rint. (Az az el ké pesz tő eset áll fönn, hogy egy igaz ga tó ja 
ál tal el nyo mott, jo gi lag is ki szol gál ta tott pe da gó gus né mely te kin tet ben na gyobb sza bad ság 
ré sze se, mint egy szu ve rén AKG-s ta nár. Foly ton Horn fe lől – vagy akár ve le szem ben – 
néz ni a dol go kat, ez egy sze rű en az ég tá jak szem elől té vesz té sé vel jár. A bel ső szel le mi 
irány tű össze za va ro dá sá val. Ez pe dig elő idéz het a nyílt erő szak kal szem be ni ki szol gál ta tott-
ság nál bor nír tabb alá ve tett sé get.) Né ha az volt az ér zé sem, hogy a haj da ni no mád ér tel mi-
sé gi ek, akik nek volt né hány iga zi sza bad pil la na tuk, ma guk épí tet te ka rám ba zsú fo lód tak 
össze a tör té net so rán. Akik szá má ra a sza bad ság csak az, ami oda bent, s hogy ho gyan néz 
ki kí vül ről ez az egész, az már szá muk ra el sem gon dol ha tó.

Igen, pon to san így lá tom, az AKG pe da gó gu sai, il let ve kö zü lük épp azok, akik iga zán az 
is ko lá hoz tar toz nak – mert ma már sok in teg rá lat lan köz al kal ma zott ja van az is ko lá nak74 –, 
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74 A nyelv ta ná ro kat szok ták pél dá nak hoz ni er re (ami per sze az ala pí tó nyelv ta nár ok önér ze tét 
jo go san pisz kál hat ja). A ma gas nyelv ta nár igény és a nyelv ta ná ri mun ka erő pi ac erős el szí vó 
ha tá sa mi att tan árok jön nek, men nek, s né ha még a ne vü ket sem si ke rül meg je gyez ni. Rá adá sul 
a nyelv órák a dél utá ni sáv ban van nak. Rá adá sul a nyelv ta nár ok kö zött már csak el vét ve for dul 
elő olyan, aki nem pusz tán nyel vet ta nít. Össze szá mol tam, az is ko la 1996-os bal la gá si fü ze té-
ben a nyelv ta nár ok szá ma fe le az összes töb bi nek! Rá adá sul a nyelv ta ní tás egy re job ban kö ze-
le dik az is ko lák ban, így hát az AKG-ban is a ha gyo má nyo san el kü lö nü lő kész ség tár gyak cso-
port já hoz, a test ne ve lés hez, a rajz hoz és az ének hez. Per sze a nyelv ta ní tás ese té ben, a szak 
te kin té lye és a tan árok nagy szá ma mi att a tör té net nem foly hat csen de sen, az is ko lán be lül 
el kü lö nü lő nyelv is ko la túl sá go san nagy rész ah hoz, hogy ne akad jon meg raj ta a te kin tet, bár 
hoz zá is le het szok ni, hogy van a név le ges tes tü let meg a re á lis, a mű kö dő. Ugya nak kor ez a 
tárgy ad ta el kü lö nült ség nem fá tum. A kéz mű ve sek nem hogy ki lóg ná nak a sor ból, ha nem az 
is ko lai ott ho nos ság, tá gas ság, vál to za tos ság fon tos sze rep lői. Le het, hogy azért, mert a ke ra mi-
kus ság nak, a szö vés nek, a tűz zo mánc nak és a töb bi nek nin cse nek rossz is ko lai ha gyo má nyai, 
me lye ket az em ber már a fő is ko lán, egye te men meg ta nul, anél kül, hogy ész re ven né. Le het, 
hogy egy rend kí vü li kész ség tárgy meg hal, ha nem in teg rá ló dik, egy ha gyo má nyos kész ség tárgy 
pe dig ak kor él, ha el kü lö nült, ha op po zí ci ó ban van. Min den eset re a kép ző mű vé sze ti ok ta tás 
nem le het ne job ban je len az is ko lá ban, mint ahogy lát ha tó, a kép ző mű vé szet ta ná ra vi szont az 
is ko lán be lül a le he tő leg tá vo labb van az is ko lá tól. És ezen a pon ton nem le het nem újabb ér tel-
me zést fűz ni a csu pasz tan ter mek prob lé má já hoz. Hogy te hát azért is ide gen ke dik Sza bó Im re 
a tan ter mek től, mert az ott zaj ló élet iránt ta nul tan bi zal mat lan. Hogy a kép ző mű vé sze ti ta nu lás 
meg az is ko lai ta nu lás az ket tő. Még ha össze van nak is köt ve.

Pe dig az is ko la terv be vet te az in teg rá ci ót, a test ne ve lést na gyon sza bad dá és na gyon meg-
be csült té akar ta vál toz tat ni, az éne ket meg a raj zot pe dig be akar ta ol vasz ta ni a mű vé szet is me-
re ti blokk ba. A test ne ve lés en nek ha tá sá ra el ha nya go ló dott, az éne ke sek és a kép ző mű vész pe - 
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gyer me ki mó don függ nek Horn György től. S eb be már a lá za dás gyer me ki gesz tu sai is be le-
fér nek. Ez a füg gés tá vol lét ében, hosszú sza bad sá ga ide jén75 ta lán még nyil ván va lób bá 
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75 Egy tan év re gye den volt. Az al ka lom kí nál ta fur csa sza bad sá gon. Mind ig sze ret te vol na, ha 
az is ko la nél kü le is mű kö dő ké pes. Szük sé ges nek lát szott az el ső öt év ér té ke lé se. A kez de tek hez 
képest gyö ke re sen meg vál to zott ok ta tás po li ti kai, tör té nel mi erő tér új le he tő sé ge ket kí nált, új 
al kal maz ko dást kö ve telt, új ter ve ket ösz tön zött. A hat osz tá lyos ra va ló át té rés prog ram ját min de-
nek előtt.

A szám ve téssel és a jö vő el ső vál to za ta i val gyor san el is ké szült, s azo kat írás ban „be nyúj-
tot ta” fel dol go zás ra az is ko lá nak. Ezek nek a szö ve gek nek a hang vé te le és a gon do lat me ne te 
olyas fé le, mint ami kor a fel vi lá go sult apa le vél ben pró bál ja meg a tá vol ból gyer me ke it kor má-
nyoz ni. Ter mé sze te sen nincs konk rét uta sí tá sa és ja vas la ta, hogy mit vár tő lük. (S ha azok ott 
tü rel mü ket veszt ve ef fé lé ket kér nek szá mon tő le, igen na gyon nem ér ti, mi ba juk van.) De min-
den mon da ta el vá rást su gall. Meg kell ta lál nia a tes tü let nek a le ve lek be rej tett he lyes meg ol dá-
so kat, az utat, me lyen át el jut hat az egér a sajt hoz.

Horn ön kri ti ká ban is pél dát mu tat, ir gal mat nem is mer ve szabd al ja szét az is ko lát fo gya té-
kos sá gai mi att, hogy az tán egy má sik me net ben min den kis por ci ká ját félt ve, min den té ve dé sé-
hez és el fo gult sá gá hoz ra gasz kod va össze rak ja új ra kép ze let ben olyan nak, ami lyen nek len nie 
kel le ne. Fel akar ja ráz ni övé it, hogy az, ami ve le együtt nem ment, ta lán egy kis ágyú tűz zel – 
mo rá lis kar táccsal – ins pi rál va job ban si ke rül.

A má so dik le ve lé ből szép csend ben csak negy ven pél dányt má sol ta tott, hogy de rül jön ki, 
egyál ta lán hány cím zett vált „is me ret len né” a het ven ből, hogy ész re ve szik-e ma gu kat azok a 
„gyer me kek”, akik el csa tan gol tak va la mer re, s vég té re hát ha fel ráz za őket kö zö nyük ből az atyai 
re zig ná ció.

A tes tü let re ak ci ó ja a szo ká sos. Most mint ha tény leg ne kik kel le ne dön te ni ük, ma gu kat kel-
le ne ku ko ri cá ra tér de pel tet ni ük. Úgy kell ten ni ük, mint ha Horn köz tük vol na, s ki kell ta lál ni uk, 
ez mi ként ki vi te lez he tő. For gat ják a le ve le ket, ér zik, hogy dön té si ké pes ség gel, kom pe ten ci á val 
az is ko la nagy kér dé se i ben csak a le vél író ren del ke zik, a su ta hely zet től elég gé rossz a köz ér-
zet ük, a fe jük re ol va sott sok csúf ság mi att erős ben nük a ber zen ke dés, a dac. Töp ren ge nek az 
is ko lá ról, ami ál ta luk van, de sor sa még sem tő lük függ.

(Ter mé sze te sen ez a fur csa hely zet nem prob lé ma azok nak, akik mond juk, egy-két éve ke- 
rül tek az is ko lá ba, s be ava tá suk ra, be fo ga dá suk ra sen ki nek nem volt sem ked ve, sem tü rel me, 
sem ide je. Vagy még in kább: nem tűnt fel sen ki nek, hogy most már ez sem megy ma gá tól. Kí - 

dig fo lya ma to san sér tet tek az iro dalm árok dik tá tu mai mi att, anél kül, hogy össze zárt sá guk bár mi 
fel mu tat ha tó ha szon nal járt vol na. (Tegyük azért hoz zá, hogy ke rek le gyen a kép, ter mé sze te sen 
az iro da lom ta nár is prog ra moz va van a kész ség tár gyak kal va ló bá nás mód ra.) Hogy az tán itt a 
fa lak vol tak-e túl vas ta gok, vagy az el szánt ság volt-e a ke vés, vagy a terv volt rossz az át tö rés-
hez, mert eze ket a fa la kat eset leg nem is bon ta ni, ha nem meg ke rül ni kel lett vol na, azt nem 
tu dom.

Mind ez per sze nem azt je len ti, hogy ne len ne ze nei vagy sport élet az is ko lá ban, de mond juk, 
a gomb fo ci is ko lai szub kul tú rá já nak vi rág zá sá hoz ha son lít va (ami, ha fe le olyan ér de kes volt, 
mint írá sos em lé kei a Pressben, ak kor is egy ked ves kis AKG-s hon fog la lás volt) még is mond-
ha tó, hogy va la mi eze ken a te rü le te ken hi ány zik, nem tör té nik meg, ho lott az is ko lá nak szük sé-
ge vol na rá. Az 1996-os írás be li iro da lom érett sé gi har minc elem zé sé ből – Illyés Gyula Bartók
cí mű ver sé ről – egy szer sem de rült ki, hogy a di á kok hal lot tak vol na Bar tók tól va la mit. Pe dig 
bi zo nyá ra ját szot tak is töb ben Bar tók-mű vet kö zü lük. De a sza ka dék sza ka dék. Ott hú zó dik 
tár gyak, mű velt sé gi te rü le tek, tan árok közt, épp úgy, mint má sutt. És ez ab szur dum. Az is ko la 
ter vei, az is ko la le he tő sé gei, a tan árok fel ké szült sé ge sze rint is.

Az in teg rá lat lan ság nak per sze szá mos más vál to za ta is van. Szin te azt mond hat nánk, min-
den ki nek meg van a ma ga integrálatlansági há nya do sa (hogy pél dá ul nem sze re ti a sört vagy a 
ká vét, vagy nem do hány zik, ne he zen vi se li a do hány füs töt, har col a do hány zás el len, hu mor ér-
zé ke hi á nyos – nem vicc, a sör, a ká vé, a ci ga ret ta és a tré fa az ala pí tás fon tos kel lé kei vol tak) 
és a sa ját integrálatlansági je le ne te (ami kor nem volt je len, ami kor az is ko la nél kü le volt egész).
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vált, mint előt te. Ha nem ká vé zik reg ge len te egyik- vagy másikójukkal, ha nem füs töl össze 
min dent a Symphoniáival, ha nem me rül be szél ge tés be a dol go zat ja ví tás köz ben va la ki vel, 
ha nem hív ják ezer szer te le fo non, ha nem sza kít ja fél be min den be szél ge té sét egy má sik 
meg be szél ni va ló val, ha nem ked ves ke dik, böl csel ke dik, dü höng vagy go nosz ko dik, ha nin-
cse nek kö rü löt te gye re kek sem, ha nem zár kó zik be a szo bá já ba a ven dé ge i vel, ha nem 
csú fo ló dik sen ki vel, és nem ug rat sen kit, mert nincs az is ko lá ban, és teg nap sem volt, és 
hol nap sem lesz, és nem ad gyors, ma ga biz tos és meg győ ző vá laszt a hoz zá in té zett 666. kér-
dés re, ak kor egy sze rű en üres az is ko la. (Ez per sze azért jó így, ha sok baj jal is jár.)76 A tes-
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76 Jó tré fa volt úgy ten ni, mint ha el hagy ta vol na az is ko lát. Ő is, az is ko la is okult be lő le. Hogy 
mennyi re nem bír ják ki egy más nél kül, s hogy ez azért még sem ki bír ha tat lan.

Horn György to váb bi ér ve a tes tü le ti szu ve re ni tás mel lett az le he tett, hogy ko ráb bi igaz-
ga tói ta pasz ta la tai alap ján jól tud hat ta: az igaz ga tók az is ko lák kí vül ről irá nyí tott sá gá nak 
az el sőd le ges esz kö zei. Az AKG azon ban ala pít vá nyi in téz mény ként ez zel a ve széllyel 
szem ben lé nye gé ben vé dett volt. Más fe lől, ha Horn nem vi sel ke dett vol na az is ko la ér de-
kei kép vi se le té ben egy sze mé lyi, telj ha tal mú ve ze tő ként, ha az is ko la ala pí tó ál la mi szer vek 
és nagy vál la lat ok szá má ra nem ő ma ga lett vol na a sze mé lyes ga ran cia a be fek te tés meg-
té rü lé sé re, ha sze mé lyes kap cso la ta it nem hasz no sít ja az is ko la ja vá ra, ak kor az AKG nem 
jö he tett vol na lét re. Le het, hogy épp en nek a meg ha tá ro zó és el há rít ha tat lan sze rep nek az 
el len sú lyo zá sa mi att akart az is ko lá ban hát rább lép ni, vissza a töb bi ek kö zé, s ez mél tá-
nyol ha tó tö rek vés volt, de nem járt si ker rel. Ta lán azért sem, mert nem szá mí tott rá, hogy 
ha tal ma le épí té se köz ben még is mennyi re szük sé ge lesz az is ko lá nak ha tal mi cse lek vő ké-
pes sé ge meg őr zé sé re is. (Ta nul sá gos, hogy mi köz ben én itt ar ról ér te ke zem, mi ért nem 
akart Horn György igaz ga tó len ni, a kér dést együtt tár gyal tam az zal a kér dés sel, hogy 
mi ért nem akart Horn György egyál ta lán sem mi fé le igaz ga tót sem az is ko lá ban. Ter mé sze-
te sen en nek az a ma gya rá za ta, hogy az igaz ga tói sze re pet az új is ko lai alap el vek nél a tes-
tü let el uta sí tot ta, s ha ké sőbb ilyen-olyan vál to zat ban fel me rült, az mind ig Horn ra vo nat-
ko zó an tör tént. An nak be lá tá sa ként, hogy ta lán össze egyez tet he tő nyíl tan is az, ami a 
gya kor lat sze rint amúgy is van, le het ő ve ze tő úgy, hogy még is ve lük van, kö zöt tük is van 
he lye. Pe da gó gi ai ve ze tő ként – ez lett vé gül az is ko lai stá tu sa – épp pe da gó gi á val volt leg-
ke ve sebb ide je fog lal koz ni. Min de nes volt, lett, nél kü löz he tet len, min dent ő ír alá, s ezt 
ta lán ő is, kol lé gái is meg úsz hat ták vol na.)

Igaz ság ta lan vol nék, ha nem es ne szó ar ról, hogy Horn min de nek előtt és el ső sor ban azért 
uta sí tot ta el az igaz ga tói sze re pet, mert a di á kok közt akart len ni. Sza ba don, sen ki és sem mi 
ál tal nem kor lá toz va. Ha son ló igé nyű kol lé gák kal együtt mű köd ve. Ezért kel lett az AKG.  

vül ál lók és tár gyi la go sak ma rad tak. Szá muk ra Horn egy hisz tis alak, aki vel még is ér de mes len-
ne szót ér te ni. És sok a hó kusz pó kusz meg a túl be szé lés. Az is ko la ve ze té si rend je pe dig nem 
át te kint he tő és nem ha té kony.)

Horn te hát nem lett iga zi pót ma ma egy hó nap ra sem, az is ko lán vi szont mint ha ki üt köz tek 
vol na a gye ses be teg ség tü ne tei. Mint ha egy bu ra eresz ke dett vol na az is ko lá ra, s a vi lág oda-
kinn re kedt, Horn nal együtt, s mint ha tá vo lod nék, mint ha el mo só dot tab bá vál nék, oda bent meg 
az ideg té pő csa ták, foj tó le ve gő, vég nél kü li küsz kö dés.

tü le ti szu ve re ni tás eről te tett vál to za ta te hát az ő egyé ni szu ve re ni tá sá nak szé gyen lős ki zá ró-
la gos sá gát ered mé nyez te.77

77 De azért a tes tü le ti szu ve re ni tás eről te té se és for má lis meg va ló sí tá sa nem csak lát sza tok 
te rem té sé re volt jó. Mi vel a ne he zebb út vá lasz tá sa volt, az ön is me ret ben és a sze re pek el osz tá-
sá ban sem mi vel sem pó tol ha tó tör té net té vált.
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Az az tán a sors fin to ra, hogy most ép pen ott tart a do log, hogy ki kel lett lép nie az is ko lá ból, 
ott hagy ni te hát a di ák ja it, ki ta lál va an nak mód ját, hogy most már az AKG-val har col va 
kö ze lebb jus son a cél já hoz. Mert az el ső ki lenc ven AKG-s di ák ból mind a ki lenc ven re ta nít-
vá nya ként gon dol ha tott (az más kér dés, hogy ez mennyi re volt tel jes és köl csö nös vi szony, 
de tény, hogy az ezek hez a di á kok hoz fű ző dő kap cso la tai di na mi ku sak és mé lyek, akár csak 
kol lé gá ié), az tán ahogy nőtt a di á kok szá ma, úgy lett egy re ke ve sebb a ta nít vány.

A tes tü let te hát nem vált kö zös ség gé, en nek el le né re az el ső évek ben a di ák ság nak és a 
ta nár ság nak is ha tá ro zott kö zös sé gi ka rak te re volt, vagy leg aláb bis a kö zös sé gi igény még 
mind annyi uk szá má ra ma gá tól ér te tő dő. Er ről szólt az is ko la, nem le he tett nem ész re ven ni. 
Az tán en nek a kö zös sé gi ka rak ter nek meg ma rad tak a lát ha tó je lei (pél dá ul az út ját egy re 
ma gá nyo sab ban já ró rajz ta nár mun ká ja ré vén, aki a nagy sze rű dol gok ra rá vett di á kok szá-
má ra is meg kö ze lít he tet len; vagy a hang nem ben és vi sel ke dé si mód ban, me lyek mö gé az 
idők so rán egy re több, ma már túl sok meg ol dat lan prob lé ma van be gyö mö szöl ve), de ma 
már a több ség a sa ját kü lön kis is ko lá já ba jár, ha ugya no da is, mint a töb bi ek. Meg rit kul tak 
a kö zös ség re hi vat ko zó vagy a kö zös sé get ki mon dat la nul is fel té te le ző ér ve lé sek, kri ti kák, 
ter vek, pa na szok.

Ér zel mes, szép je le ne tek re ugyan mind má ig sor ke rül, és így lesz ez a jö vő ben is, de kel-
le met len csa ló dá sok ér nék azt, aki ezek alap ján pró bál na el iga zod ni az is ko lá ban. Egy sze-
rű en nem is me rik egy mást elég gé (az is meg esik, hogy egyál ta lán nem) a di á kok és a ta ná-
rok. Az AKG élet for má ja és mun ka rend je a kö zös sé gi szer ve ző dés re sok kal több al kal mat 
kí nál, mint más in téz mé nyeké, de ezek a kö zös sé gek az is ko la szem pont já ból majd nem 
annyi ra eset le ge sek, mint má sutt egy-egy osz tály is ko lai pá lya fu tá sa. Na gyon jó az érin tet-
tek nek és az is ko lá nak is, ha az al ko tó kö rök, a pat ró nu si cso por tok, az év fo lyam ok, a gomb-
fo ci zók, a ko sa ra sok, a ter mé szet já rók, a ze né szek, a szín ház csi ná lók, a szer kesz tők, a 
film klu bo sok, a kó ris ták, a pocsolygók, a di ák vál lal ko zók nem pusz tán csak ta go kat fog nak 
össze, ha nem tár sa kat – de en nek út ját és mód ját az is ko lá tól el nem ta nul hat ják. Az is ko la 
na gyon fe le dé kennyé vált, egyik nap ki ok tat ja őt sze re tet ből és fi gyel mes ség ből né hány 
di ák ja, más nap ra már sem mi re sem em lék szik. Az egyik te rem ben tíz fi a tal pél dát szol gál tat 
ar ra, ho gyan értékesülhet a kö zös sza bad ság, de ez egy má sik te rem ben már fel idéz he tet len. 
Mert mond juk, a ne gye di ke sek nem éne kel nek már együtt már ci us 15-én sem a ki csik kel, 
sem a ta ná ra ik kal. És ak kor már ez a min ta. Mert egy re kul tu rál tabb vi sel ke dés nek szá mít 
„meg őrül ni”, hü lyí te ni a ta nárt, bár kit, min den kit. Ez az is ko la egy ba rát sá gos hely, de ma 
már kis sé el szót la no dott, rit kán szó lít meg, el vét ve hív, és fél sze gen vá la szol. Ha van nak 
kö zös sé gek, csak ön ma guk ért vannak, nin cse nek kap cso la ta ik, zár tak és tö ré ke nyek, nem 
fo nód nak össze, nem al kot nak há ló za tot. Az is ko lá ban van nak, de az is ko la egy re ke vés bé 
ott ho nos ben nük.

Az AKG a ti zen éve sek szá má ra ma még gaz dag és ter mé sze tes élet tér, aho gyan egyet len 
kö zép is ko la sem volt, le he tett az az el múlt év ti ze dek ben. De a be il lesz ke dés hez, az ott hon-
ra ta lá lás hoz már sze ren cse is kell. A be fo ga dás szép je le ne te egy re in kább csak ön ma gá ról 
szól, az is ko la kis sé hát rébb vá ra ko zik, tar tóz ko dó an. A nul la di kos tá bor, ami kor né hány nap 
alatt hi he tet len dol gok tör tén nek meg az új di á kok kal, alig ha nem el emel ke dett at tól a föld-
től, me lyet be mu tat ni hi va tott. Mint ha egy elő adás leg szebb je le ne tei az elő tér ben, be fe lé 
me net, még kí vül ről jö vő ben vol ná nak lát ha tók, s oda bent már csak egy ko pott, csi kor gó 
já ték fo gad na. A sze mély te len is ko lai tör té net egy re erő sebb, te hát az au ten ti kus AKG-s 
kö zös ség vá lik ki vé te les sé, az in for má lis, el kü lö ní tő és ma gá ba zá ró dó kö tő dé sek szi ge tei 
sza bá lyosakká.
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(Atanulásról)

Kéttanóraiemlék

1. A ta nár el hall gat, a fel ada tot sze ret né el mon da ni. Az ed dig is kel le met len zaj to vább nő. 
A fi gyel mez te tő csend ész re vét len ma rad. Né há nyan ide-oda sza lad gál nak. Két fiú szkan-
der pár baj ba fog. Fel sem tű nik sen ki nek, még kö zön sé gük sem akad. Nem pro vo kál nak 
te hát, csak töl tik az időt. A ta nár nak vé gül ked ves, de ha tá ro zott fel lé pés sel, sze mély hez 
szó ló fel szó lí tá sok kal hosszú per cek után si ke rül ma gá ra von nia a fi gyel met. Zaj lik az 
óra…

Egy di ák azt játssza, hogy oda kint ről va la ki, az órá ról hi ány zók kö zül, be-be les az aj tó 
fö löt ti ab la kon. Az elő adás meg győ ző, az eset bár mi lyen va ló szí nűt len, még is hi he tő en je le-
nik meg, én há tul ülök, nem lá tom az ab la kot. A meg fi gye lő mu lat és bosszan ko dik a kí vül-
ről jö vő je le ken, vissza in te get, se gély ké rő en a ta nár ra néz, per ce kig csönd ben van, majd 
új ra kez dő dik min den elöl ről. A töb bi ek hol csak kö zön ség, hol meg részt ve vők. Ez az ak ció 
egész órán ke resz tül fo lyik. A ta nár kez det ben ma ga is érin tett nek ér zi ma gát, mint ha ne ki 
szól na a já ték oda kint ről – mind ig csak ak kor, ami kor az ab lak nak há tat for dít –, az tán a 
je le ket ve vő di ák kö zön sé gé hez csat la ko zik, ő is mu lat a gesz ti ku lá ci ó in, majd igyek szik 
nem tu do má sul ven ni a tör té ne tet. Van te hát a ta ní tás, a szép las san, meg-meg akad va ha la dó 
kon ven ci o ná lis tan anyag-fel dol go zás, szí nes rész le tek kel, ér de kes né ző pont tal, de mind ez 
csak hát te re egy – a ma ga ne mé ben nagy sza bá sú – je le net nek, ami egy va ló di tan óra, egy 
ked ves és ko moly ta nár nél kül ön ma gá ban meg nem áll na, így azon ban egy sa já tos mű, 
me lyet nem tu dok sem mi fé le műnembe vagy mű faj ba be so rol ni. Mert óra után ki de rí tet tem, 
amit, meg le het, raj tam kí vül min den di ák tu dott, hogy az ab lak ban nem mu to ga tott sen ki, a 
kép ze let já té ka volt az egész. A ta nár azt mond ta, hogy ez zel az action gratuite-tel még 
szin te jól is járt, ezért is nem pró bál ta meg fél be sza kí ta ni, mert ez a di ák tud en nél sok kal 
kel le met le nebb len ni, hi szen vég ered mény ben ez egy sze re tet tel jes együtt lét volt.

2. „Pe tő fi ke re si a he lyét.” „A hely zet dal.” „Egy es tém ott hon”. „Ki ol vas ná fel szí ve sen 
a ver set?” „Ki haj lan dó fel ol vas ni?”

Ki bír ha tat lan, hogy az egyik di ák al szik, a má sik ásít, a har ma dik a köny ve lap ja it haj to-
gat ja fél be, a ne gye dik a ci pő jét fű zi, az ötö dik köny vet ol vas a pad alatt, a hom lo kát a 
pad ra hajt va, majd tar tást vál toz tat, hin tá zik a szé ké vel, a könyv az ölé ben, lá ba a pad ban, 
a ha to dik, he te dik, nyol ca dik és ki len ce dik lány ré vül és utál ko zik, a ti ze dik lány két csu-
pasz lá ba az asz ta lon, né ha kö zé jük ha jol.

A vers fel ol va sást sen ki sem váll al ja. Utál ják Pe tő fit, fa nya log nak a köl té sze ten, mint ha 
csak azért len né nek itt, mert nem itt len ni egy ki csi vel na gyobb fá rad ság gal jár na. A ta ní tást 
nem túl erő sza ko san, de ru ti no san és ön tu da to san sza bo tál ják. Ki ok tat ják és le saj nál ják a 
ta nárt is meg a né pi es köl té sze ti for ra dal mat is. Én ott ülök bent. Ide gen fel nőtt. Nem za va-
rom őket, nem ne kem ját sza nak, nem mi at tam tün tet nek, fü tyül nek rám is.

„Nyis sá tok ki a köny vet!” A fiú, aki ed dig ol va sott, most ke reszt be te szi a lá bát, to vább-
ra is hát ra dől ve, hin táz va ül a szé ken, a lá ba a fe jé nél ma ga sabb ra ke rül, nem lát ni az ar cát, 
ő sem lát ki a két lá ba mö gül, unot tan ki nyit ja a tan könyv ét.

A ta nár mint ha ész re sem ven né mind ezt. Csen de sen és tü rel me sen ara szol gat elő re az 
anyag ban. A kér dé se ket sor ra, rend re fel te szi, ahogy kell, s az tán il le del me sen vá la szol is 
rá juk, mint aki új ra meg új ra meg ér ti és el fo gad ja, hogy a di á kok most nin cse nek ab ban a 
hely zet ben. Mint ha nem lát ná és nem hal la ná azt, amit nem vol na sza bad lát nia és hal la nia. 
Mint ha nem lát ná és nem hal la ná, amit nem vol na sza bad el tűr nie és ki bír nia. Alig ha nem 
en nek kö szön he tő, hogy nem dur vul el az óra, s hogy né há nyan fog hegy ről még vá la szol - 
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nak is né ha egy-egy kér dés re va la mit, ami ép pen eszük be jut. S ha az mar ha ság, ak kor jót 
mu lat nak raj ta, és ez így megy, amíg vé ge nincs.78
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78 Könnyű vol na foly tat ni a sort sa ját rossz órá im fel idé zé sé vel. Ami kor a meg be szé lés sze rint 
el kel lett vol na hoz nia min den ki nek a ver ses kö te tet, de nem hoz ták el, s én meg – szín pad nak 
te kint ve a tan ter met – két ség beesé sem ben be re kesz tet tem az órát. Ilyen el ret ten tő szán dé kú óra-
cson kí tást el kö vet tem né hány szor, mi kor úgy érez tem, hogy elé ge det len sé gem nek ez zel ad ha tok 
csak meg fe le lő nyo ma té kot. (És bíz tam ben ne, hogy et től össze tör nek. Ho lott az a kis fel hő, ami 
át su han ta lán egy-egy di ák lel kén ilyen kor, szem pil lan tás alatt el tű nik a vá rat lan sza bad ság mi att. 
És kü lön ben is, va ló ban jó lett vol na, ha lel kük re ve szik? És mar ni kez di őket be lül ről?)

Hány os to ba fel adat mi att kel lett szé gyen kez nem!? Ne kem, aki épp fel ada ta im ré vén ha tá ro-
zom meg ön ma gam.

Ami kor, sze gény Ba las si ro vá sá ra, vers ol va sás és írás ban meg vá la szo lan dó gyors kér dé sek 
szi go rú rit mu sá val pró bál tam a rest ség el ha tal ma so dá sá nak gá tat vet ni, s a se bes ség és a fe szült-
ség kel le me sen el rin ga tott, hogy ez mi cso da ta lál mány, Ba las si is, meg szel le mi tor na is, az tán 
óra után tisz tá zó dott, hogy os to ba és ér tel met len kín ló dást kény sze rí tet tem a ked ves en ge del me-
se im re, a töb bi ek pe dig csen de sen sztráj kol tak és pi hen tek.

Vol ta képp bár mit el kö vet het tem vol na a di á kok vagy az is ko la el len, lég üres tér ben vol tam 
én is, ahogy több nyi re a töb bi ek is, a ta ní tás te kin te té ben, ugya nak kor nem volt olyan cse kély 
mu lasz tá som, té ve dé sem, ami ne gyö tört vol na meg jó ala po san. Nem volt mi vel vi gasz tal nom 
ma gam. Az egy ko ri fé lel met, hogy le lep lez nek, tet ten ér nek, mert nem en ge del mes ke dem, mert 
nem ké szül tem, fel vál tot ta a szo ron gás ami att, hogy ki va gyok, mit érek.

A ta ná ri fe le lős ség a di ák fel sza ba dí tá sá val nem csök ken, ha nem nő. A sza bad di ák sem vál-
lal ja át a pe da gó gus sze re pet. A pe da gó gus sze re pet, mely a sza bad ság kö ze lé ben elég gé át tet sző, 
sé rü lé keny, bi zony ta lan va la mi.

Összeg zés sel pró bál ko zom a rész le tes át te kin tés he lyett, és egy-két ki emelt ügy rész le te-
sebb be mu ta tá sá val.

A tan órá kon a csa ló dás volt az alap ve tő él mé nyem; az, hogy a sza bad is ko la meg va ló sult 
for má já ban alig-alig te szi le he tő vé a rend kí vü li órák meg szü le té sét. (Me lye ket ta nár ként 
min dig is a ta ní tás ér tel mé nek tar tot tam. El hit tem a köz he lyet, hogy a bol dog órák ke gyel mi 
ál la po ta nél kül a ta ní tás fa vá gás.) Per sze az AKG nem a kü lön le ges órák ked vé ért szü le tett; 
azt a hé jat, azt a kagy lót, azt a pán célt (az ép pen csak el vi sel he tő is ko lát), ami mi att a ta nár 
és di ák egy más hoz me ne kül, ami rend sze rint a nagy sze rű tan órá kat dé del ge ti, az AKG-ban 
el ha jí tot ták (ki cse rél ték egy fi nom, kel le mes, ba rát sá gos is ko lá ra). A szü net tel nincs vé ge az 
órák nak, s az órák mi att nem sza kad meg a szü net. A ta nár nincs ide ig le nes telj ha ta lom mal 
fel ru ház va oda bent sem, épp úgy, ahogy kint is helyt kell áll nia. A di á kok nin cse nek a tan-
órák ra be prog ra moz va, al ku hely zet van, min dennap és min den órán kí nál ni kell va la mit, 
hogy meg egye zés szü les sen a te en dők ről, per sze úgy, hogy a di á ko kon so ha sem le het be haj-
ta ni sem mit. Ha meg sze gik a meg ál la po dást, és fe je te te jé re ál lít ják a tan órát, hát te he tik. 
(Ám bár azért itt is tud ni le het, a di á kok ki ta pasz tal ják, ki mek ko ra fel for du lást bír el. Ki az, 
aki ke mény, mint a jég, és rop pant fáj dal mas üt köz ni ve le. S ki az, aki nek fát le het ap rí ta ni 
a há tán.)

Én ezt ne he zen vi sel tem, lát vány ként is, he lyet te sí tő ta nár ként pe dig kü lö nö sen. Ne kem, 
s gon do lom nem va gyok egye dül ez zel, mind ig szük sé gem volt az ok ta tás sal meg bí zott és 
ilyen-olyan ha ta lom mal fel ru há zott sze mély stá tu sá ra, ha több nyi re csak azért is, hogy 
ha tal mi esz kö ze i met jól lát ha tó an a fo gas ra akasszam. Így ne ve lőd tem, és ez volt a szem be-
sze gü lé sem. So sem hit tem, hogy meg tud nám ke res ni a ke nye re met ta ní tás sal, ha mond juk, 
to bo roz ni kel le ne a ta nít vá nya i mat, vagy ha egy nem ze ti ok ta tá si park ban kel le ne ka ted rá ra 
lép nem. (Ha nem vol na né mi sze mély te len, kö zös, in téz mé nyi fe le lős sé gen nyug vó, fel adat-
sze rű sze rep a ta ná ri mun ká ban, egy szim bo li kus do bo gó, ta lán meg sem mer nék szó lal ni.) 
Mind ezért könnyen meg le het, hogy az órák ki áb rán dí tó ha tá sa egy sze rű en el fo gult sá gom 
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szám lá já ra íran dó. Nem ér tem iga zán azt a hely ze tet, ami kor a ta nár nincs fe dez ve. Nem egy 
ki osz tott sze rep re vo nat ko zó an, mond juk, akár ar ra me rő le ge sen vá lik va la ki vé, ha nem köz-
vet le nül az, aki. (Hisz amúgy is épp csak ki jöt tünk az il le ga li tás ból.)

Azt ta pasz tal tam, hogy eb ben a sza bad ság hely zet ben a tan árok je len tős ré sze a leg kö zön-
sé ge sebb ta ná ri ügy vi telt aján lot ta föl a di á kok szá má ra. Túl ki a bál ja őket. Hí ze leg ne kik. 
Fil met ve tít. Elő adást bíz rá juk. Ko moly dol go za to kat írat. Ki ta lál va la mi já té kot, amellyel 
mun ká ra ser ken ti őket. Cé loz gat a pon tok ra, mint ha nem zsa rol ni és fe nye get ni akar na. Elő-
ad ja a tan anya got, mint egy tan könyv ből élet re kelt di dak ti kai rém, szenv te le nül, erő sza ko-
san, ne hez tel ve, mo so lyog va, dü hö sen vagy más ként. Ra gyo gó sza bad tan könyv ét fél re te-
szi, és le dik tál ja a meg ta nu lan dót, ma gol tat, be szá mol tat, lec ké ről lec ké re ara szol.79
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79 Azt vet tem ész re, hogy bi zo nyos fe gyel me ző esz kö zö ket az AKG-ban ön szán tam ból nem 
hasz ná lok, ön kén te le nül hely te len nek vé lem őket. Ho lott kez dő ta nár ko rom ban igen ne héz 
gye re kek közt ta nul tam meg át ven ni a ha tal mat, ér vé nye sí te ni ta ná ri jo ga i mat; egy re fi no mabb, 
de per sze azért mind vé gig alap ve tő en ke mény, morálisan éle zett esz kö zök kel. És itt, nyil ván a 
hely szel le mé nek en ge del mes ked ve, le mond tam az erős ta nár po zí ci ó já ról. Szin te azt is mond-
hat nám, hogy ha gyom ma gam sod ród ni, ron da vi ták ba ke ve re dek, ahol, mint egy sér tett apa, 
akit a gye re ke sem mi be vesz, dú lok-fú lok, s ér zé ke lem a par tot, ahol ki köt het nék, ér zem a ta lajt, 
ahol meg vet het ném a lá bam, és új ra győz tes le het nék ne mes cél ja im ér de ké ben, de va la mi ért 
új ra meg új ra ha gyom el vesz ni ma gam. Dü hön gök, ki a bá lok, szé gyen ke zem, de csep pet sem 
ta ná ros ön tu dat tal, ha nem gye re ke sen, na i van, pri me ren. És jó ta ná cso kat hall ga tok hoz zám 
jó in du lat tal for du ló di á kok tól. Mert meg saj nál tak, olyan el esett, ügyet len vol tam.

S csak sej ti (eb ből-ab ból kö vet kez tet rá… még van nak em lé kei… né ha meg esik ve le is… 
lát ja má sok nál…), hogy van egy be széd mód itt, ami az AKG tu laj don sá ga le he tett vol na. 
Ne kem, a lá to ga tó nak va dász nom kel lett rá, ki kel lett les nem, hogy rá buk kan has sak.80 Na - 

80 Per sze, most már lá tom, hogy né mi képp be kö tött szem mel jár tam. Lá nyok kal, akik kel he te-
kig ha rag ban vol tam, ha adó dott va la mi lyen ügy, sze mé lyes vagy tan tár gyi, ma gá tól ér te tő dő en 
foly tat tunk ba rát sá gos, nyílt meg be szé lé se ket, s az tán más nap több nyi re ott vet tük föl a ha rag 
fo na lát, ott foly tat tuk a csa tát, ahol elő ző órán ab ba hagy tuk. A fiú, aki nul lást ka pott tő lem év 
vé gén – mert nyolc van hat szó sze gé se után a nyolc van he te dik nél meg ma ka csol tam ma gam –, 
fon tos nak tar tot ta, hogy ko ráb bi, en ge dé keny sé gem hez kap cso ló dó ba rát sá gos vi szo nyunk ne 
omol jék össze. Szó val mint ha len ne itt egy pol gá ri alap, amely re köl csö nö sen te kin tet tel 
va gyunk, amely vol ta képp min den is ko lai vi szály nál mé lyeb ben van, amit az összes AKG-s zűr-
za var sem tud meg in gat ni, ki kez de ni, s ami en nek a szé dült is ko lá nak ér zé kel he tő tar tást ad. A 
tan terv nél, pe da gó gi ai prog ram nál ha té ko nyab ban. Mind ez zel nem mon dom azt, hogy ez a 
mély struk tú ra szi lárd és ki kezd he tet len. Csak azt, hogy – szá mom ra, te hát a több ség szá má ra, 
hi szen nem hoz tam, ha nem itt ta nul tam, fe dez tem fel ezt a ma ga tar tás-kul tú rát – lé te zik egy 
ér zé kel he tő és mű kö dő rend je, szel le me a vi szo nyok nak.

gyon egy sze rű kis je le net ről van itt szó, nincs kü lön szí ne meg for má ja, dra ma tur gi á ja pe dig 
még ke vés bé; sza bad és egyen ran gú em be rek kö zös ta nu lá sa ként le het ne meg ne vez ni, de 
eh hez a szimp la kis ügy höz még is kell az egész AKG sző rös tül-bő rös tül, sőt még egy ki csit 
ke vés is, ahogy ez már tíz szer-hússzor is ki de rül he tett az el mon dot tak so rán. Es het szó 
ilyen kor ma te ma ti kai té te lek ről, a ter mé szet ről, tör té ne lem ről, a szö vés for té lya i ról, va la ki 
lel ké ről, az AKG-ról, az in do kolt és in do ko lat lan ecset vo nás ok ról, ci gány kér dés ről, mind-
egy; aki szól, és aki nek szól nak, olyan kö zel van nak egy más hoz, mint ha sza va ik test vé rek 
len né nek. (Nem úgy van ez, hogy ők most jó ban van nak, ahogy a kö rül írá so mat el ső be nyo-
más ra le le het ne for dí ta ni, egy sze rű sí te ni. Ugya nis akik jó ban van nak, azok kö rül fal van, 
má so kat ki re kesz tő, őket rej tő, vé dő fal. Az AKG-ban azon ban ez a fal hi ány zik. Az sem 
za var ja őket, ha ide gen ként ott ha do ná szol az or ruk előtt, el len őriz ve, hogy nem hip nó zis ról 
van-e itt szó. És lá tod, hogy lát nak, és meg is szó lal hat nál, ha is mer néd a nyel vet, amin szót 
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ér te nek egy más sal. Mint ha a lét sű rűbb vol na itt, erő sebb, mé lyebb, tisz tább.) Rit kán ér zel-
mes je le net ez, in kább va la mi fur csa, szá raz, tisz ta de rű csi ho ló dik. Ilyen kor a di ák te kin te-
tek a ta nár szá má ra mint ha fel füg gesz te nék a ne héz ke dést, sem a szék nem ke mény, sem a 
de rék nem fáj dul meg, sem az ér te lem nem lel aka dály ra, és fá radt sá got sem is mer. Mert a 
di ák ilyen kor egy sze rű en szép. A tár sas lény je le nik meg, idé ző dik föl, amint épp ön ma ga 
meg al ko tá sá val szösz mö töl. Is mét lem, ez cso da az AKG-ban is, de nem vé let len, és van nak 
né há nyan, akik az ef fé le cso da té tel ben nem já rat la nok. (Hogy mi től lesz egy be szél ge tés 
olyan, ami mi att égi in ter fe ren ci á kat kelt, el is ma gya ráz ha tó per sze, nem csak ef fé le sej tel-
mes kö rül írás sal, de ah hoz le kel le ne ír ni mind a két vagy hu szon két szó la mát, az tán fel 
kel le ne da ra bol ni, je lek re, je len té sek re, s az tán új ra egy be szer kesz te ni. Így vol ná nak ki mu-
tat ha tók tár gyi sa já tos sá gai.81
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81 Egy órát pró bá lok fel idéz ni most, ne gye di ke sek nek volt iro da lom óra, emelt óra szá mú cso-
port ban. Az órát ta nár je lölt tar tot ta, ta lán vizs ga ta ní tás volt, alig ha nem emi att ke rül tem én is 
oda. A Sza bad öt le tek jegy zé ke volt a té ma, s az egé szet meg kel lett hall gat nunk mag nó ról, ez 
volt a di dak ti kai le le mény. Ta lán túl sze mér mes va gyok, ne he zen vi sel tem fi a tal lá nyok és fi úk 
pe da gó gi a i lag szer ve zett kö ré ben ezt a tra gi kus, nyers szö ve get, ám a le en dő kol lé ga lát ha tó an 
na gyon elé ge dett volt, hogy mi cso da ext ra cse me gét, mi lyen fi nom lel ki bor zal ma kat si ke rült 
ne ki most meg mu tat nia, lám, ő na gyon mo dern és na gyon bá tor, na gyon sza bad szel le mű ta nár-
je lölt. Mind ez azon ban nem olyan fon tos, két hét alatt ki jó za nod hat majd be lő le, s csak azért 
te szem szó vá, mert emi att na gyon éles volt a kont raszt a kí vül ről ve zé relt ta nár és a di á kok 
kö zött. A di á kok szö ve ge ket kap tak, a mű in terp re tá ci ó i nak kü lön bö ző vál to za ta it. S ezek ről 
be szél get tek. És mind annyi an hi he tet le nül ko mo lyan dol goz tak. Élet ről, ha lál ról volt szó élet re-
ha lál ra. Lát ha tó an nem a mű ha tá sá ra vagy a ta nár nő ked vé ért, s per sze nem is az ide gen részt-
ve vő mi att, ha nem ön ma guk ért. Kö zé jük ért ve a ma gyar ta nár nő jü ket is. Aki per sze na gyon is 
je len volt, no ha ter mé sze te sen nem szó lalt meg, míg a fon tos ko dó, a ma gá tól for má ló dó be szél-
ge tést irá nyí ta ni igyek vő ta nár je lölt vi szont alig volt ész re ve he tő, mint ha egy vas tag üve gen túl 
lett vol na. Ott volt előt tem a Holt Köl tők Tár sa sá ga, ro man ti kus dísz le tek és szen ti men tá lis 
drá ma nél kül. Egy ri deg, fe hér, har ma dik eme le ti te rem ben, ext rém gesz tu sok nél kül. Ez a húsz 
di ák be csül te egy mást, so kat vár tak egy más tól, büsz kék vol tak egy más ér zé keny sé gé re, tud tak 
va la ki sor sá val ko mo lyan tö rőd ni, bát rak vol tak, oko sak és ter mé sze te sek. Az élet szakralitásának 
meg fej té sé vel és iga zo lá sá val vol tak el fog lal va. A ke re sés mód ja vált iga zo lás sá. Jó zsef At ti la 
mint ha szo mo rú sor sú test vér ük lett vol na, oly kö zel ke rül tek hoz zá. Kár, hogy a sza va ik ból már 
sem mit nem tu dok idéz ni, az ar cuk is ki fa kult az em lé ke ze tem ben, de a je le net lel ki szép sé ge 
nem. Ta lán, ha vissza tu dott em lé kez ni, mit lá tott vagy lát ha tott vol na, a „kis ta nár nő” is meg-
sejt he tett va la mit a pe da gó gi á ból.

Az AKG-ban a ta nu lás nak, a ta ní tás nak olyan di men zi ói van nak, me lyek a ha gyo má-
nyos is ko lá ban is me ret le nek. A di ák oly mér té kig in di vi duum, amed dig a kép ze le te ér. A ta - 
nár el vi leg akár ho vá kö ve ti.82 Itt egy sze rű en nem le het olyat mon da ni, hogy az is ko la rend-

82 And rás mű vel te ve lem azt több mint egy éven át, hogy órán rend sze re sen kö töz kö dött, nem 
hitt ne kem, mind ig min dent más ként gon dolt, a leg ap róbb kö vet ke zet len sé ge met is a fe jem re 
olvas ta, bár mely, tet szés sze rin ti lát sza tot ké pes volt kö röm sza kad tá ig vé de ni, min den meg fé-
kezé sé re fel ál lí tott lo gi kai csap dám ból ki sé tált, szil lo giz mu sok ra fittyet hány va. Oly kor már-
már nyílt lá za dást szít va el le nem. Ugya nő he ten te, két he ten te el ol va sott egy-egy köny vet, majd 
dél utá non ként meg je lent és be szá molt ró la. Órá kat töl töt tünk együtt, Machiavelliről, Shakes-
peare-ről, Schil ler ről, Vol ta i re-ről, Orwellről be szél get ve. És ezek a hely ze tek egy más tól lát szó-
lag tel je sen füg get le nek vol tak. (És csak nagy so ká ra kap cso lód tak össze, nagy já ból egy év 
után.) Alig ha nem egy sze rű en pró bá ra tett, az ösz tö ne i nek en ge dett, ami kor min den te kin tély-
sze rűt ki akart gyom lál ni be lő lem. Mu száj volt oko sabb nak len nie, hogy az tán vé gül ba rát sá go-
san fe jet hajt son. Én meg tűr tem mind ezt, hol így, hol úgy, mint ha med ve let tem vol na, or rá ban 
a lánc cal.
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je és mű kö dé si mód ja ezt már nem te szi le he tő vé. Ha itt va la ki ré gi rossz tan köny vek ből 
akar ta nul ni, mert azok ban bí zik, meg te he ti; ha az AKG tan köny ve it is nyűg nek ér zi, és 
sa ját ta nu lá si út ra van igé nye, en nek sincs aka dá lya. Ha szük sé ge van a ta nár ral va ló foly-
to nos, mond hat ni éj jel-nap pa li kap cso lat ra, ren del ke zé sé re áll; ha lát ni sem akar ja, ar ra is 
van meg ol dás.

És épp így igaz az is, ha azt mond juk, hogy az is ko lá ban a kö zös sé gi di men zió is hal lat-
la nul gaz dag. A fel vé te li től kezd ve (ami kor a fel vé te li bi zott sá gok a ma gá nyos küz de lem ből 
egy kü lö nös, szí nes, em lé ke ze tes tár sas ese ményt va rá zsol nak) a cso port vá lasz tá son ke resz-
tül (ami kor az in di vi du á lis ki hí vás, hogy ki va gyok má sok szá má ra, egy be fo nó dik a szo li-
da ri tás, a bi za lom, a kö zös dön tés, az össze tar tás, a kö zös meg ál la po dás él mé nyé vel) a 
min den na pi ta nu lá si hely ze tig (ami kor a má sik nél kül az óra me ne te egy sze rű en el akad hat, 
ahol a tan köny vek egy ré sze ele ve kö zös fel dol go zást igé nyel, ahol az el sa já tí tás, a gon dol-
ko dás, az ér té ke lés kül ső sé gek sze rint is csu pa tár sas moz za nat). Szó val az is ko la in di vi du-
á lis és tár sas vo nat ko zás ban egya ránt igé nyes, ösz tön ző és meg en ge dő.

Az a fur csa hely zet áll fenn azon ban, hogy az is ko la több re vol na ké pes, mint amennyi re 
ta ná rai és di ák jai hasz nál ják. (Ér de kes kü lön ben, s alig ha le het vé let len, hogy az is ko lá ból 
el tá vo zók kö zött töb ben is akad tak olya nok, akik a sza bad is ko la el kö te le zett je i nek te kin tik 
ma gu kat, s még is össze fér he tet len ség mi att tá voz tak az is ko lá ból – mi köz ben az is ko lá ban 
nö vek szik a jó köz ér ze tű, de a sza bad is ko la iránt sem mi lyen ész re ve he tő af fi ni tást nem 
mu ta tó pe da gó gu sok szá ma.)

Míg az is ko la mint élet tér nagy já ból azo nos sza bá lyok sze rint mű kö dik min de nütt, ad dig 
az is ko la mint ta nu lá si-ta ní tá si szer ve zet so ha sem volt bel ső leg ko he rens, és a leg kü lön bö-
zőbb, egy más hoz nem il lő stra té gi ák, tak ti kák, szem lé le tek, ma ga tar tá sok egy ve le ge lett. A 
di dak ti kát, a tan tárgy-pe da gó gi á kat, a ta nu lás tör té ne tét csak na gyon fe lü le te sen ter vez ték 
meg, hi szen az egyé ni és kö zös sza bad sá gok rend sze ré ből kel lett vol na ki for má lód ni uk, sem 
kez det ben, sem ké sőbb nem tar tot ták szem mel, nem ele mez ték és ér té kel ték, mert ezt a fel-
ada tot egy sze rű en el fe lej tet ték. An nál is könnyeb ben, hi szen Horn György mint pe da gó gi ai 
ve ze tő eb ben a te kin tet ben nyíl tan és elv sze rű en passzív volt. A sza bad sá gok per sze va ló ban 
ki kény sze rít het ték vol na a ve lük adek vát ta ní tá si for mák meg szü le té sét, a fé lig el ren de zett 
és fél be ma radt sza bad ság ügyek hez azon ban job ban il lik egy kö tet len ta nu lá si rend és egy 
ka o ti kus pe da gó gi ai pa no rá ma. (Ami per sze ma gá ban fogl al ja a rend kí vü li le he tő sé ge ket 
épp úgy, mint a min den na pi és kö vet ke ze tes lel ki is me ret len sé ge ket, ha nyag sá go kat.)

Vol tak ele in te nagy el vi csa ták szem lé le tek, sze mé lyek, cso por tok ér vé nye sü lé sé ért, 
az tán amint az erő vi szony ok tisz tá zód tak, a rész le tek nek már nem volt je len tő sé gük. (Ta lán 
mert tét jük sem volt.) Min den ki ön ma gá ért, a sa ját mun ká já ért fe lel, a meg szer zett, vál lalt 
mun ka el vég zé sét sen ki sem el len őr zi vagy ér té ke li. A mun ka kö zös ség-ve ze tő, aki től ez 
el vár ha tó len ne, több nyi re csak szer ve zői fel ada to kat lát el. A pe da gó gi ai szu ve re ni tás ha tá-
ra it na gyon tág ra szab ták, vol ta képp csak az óvat lan, a ma gá ról meg fe led ke ző ta nár üt köz-
het aka dály ba. (Mi vel kol lé gá i nak gon dot okoz ki rí vó hi bá i val vagy szo kat lan eré nye i vel.) 
Ele in te min den prob lé ma kö zös volt, úgy tűnt, a ma te kos nak épp oly fon tos az iro da lom, 
mint az iro dal már nak a ma te ma ti ka. Ne vet sé ges lett vol na a szak mai mun ka kont roll já nak 
for má lis biz to sí té ka it kö ve tel ni. Az tán egy szer re csak, ész re vét le nül, oda ju tot tak, hogy min-
den ki íro gat ta a ma ga köny vecs ké jét, for mál gat ta a ma ga kis pe da gó gi á ját, di dak ti ká ját, és 
nem vet te jó né ven, ha be le szól nak a dol ga i ba. (Ez zel egy ős ré gi ta ná ri álom be tel je sült, az 
új terv meg va ló su lá sa vi szont meg fe nek lett.) A mun ka kö zös sé ge ken be lü li együtt mű kö dés 
is aka do zott, he lyen ként tel je sen le állt, a mun ka kö zös sé gek köz ti pe da gó gi ai for ga lom 
pe dig egy sze rű en el halt.83

83 Kö zép ko ri iro dal mat ta ní tot tam má so dik osz tály ban, s Dan té nál időz ve, friss ol vas mány-
élmény ha tá sá ra nagy me ré szen át ug rot tam né hány év szá za dot meg az iro da lom ok ta tá sunk 
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Az AKG nagy té ve dé sei kö zül va ló az a meg győ ző dés, hogy a sza bad ta ní tá si ke re tek 
iránt von zó dó tan árok egyút tal szak tár gya ik ki vá ló szak em be rei is, akik ké pe sek meg ír ni az 
új is ko lá hoz il lő új köny ve ket. Azt nem tu dom, mi volt en nek az il lú zi ó nak a for rá sa. Min-
den eset re az is ko la ala pí tás nak ez az egyet len össze te vő je – hogy te hát min den tan tárgy 
min den köny vét az is ko la ta ná rai ké szí tik el, a mű vé szet is me ret től a gép írá sig – egyma gá-
ban olyan ter he ket rótt a tes tü let re, me lyek kö vet kez té ben má ig ön ma ga meg té vesz té sé re és 
ki zsák má nyo lá sá ra kény sze rül, ami mi att kez de tek től szel le mi kény szer pá lyák egész há ló-
za tát épí tet te ki. (Mi köz ben majd nem iga zuk volt. Va ló ban, szin te min den sza bad sá got 
ke re ső ta nár egyút tal jó ta nár is, s a jó tan árok több nyi re al kal ma sak ar ra, hogy ma guk ír ják 
meg a tan köny ve i ket. Ez fan tasz ti kus pe da gó gi ai tel je sít mé nye az is ko lá nak. Ám még sem 
le het bol dog tő le, mert egy ki csit azért kö rül te kin tőbb nek, ön kri ti ku sabb nak, re a lis tább nak 
kel lett vol na len ni ük a ta ná rok nak, vagy még fa na ti ku sabb nak és erő sebb nek. A ta ná ri ké zi-
köny vek meg írá sá ra, köny ve ik pe da gó gi ai ér tel me zé sé re nem ke rült sor, s a tan köny ve i ről 
is mél tán hí res is ko lát oly kor mint ha ma gá ra hagy ták vol na a pe da gó gia mú zsái.)

Ere de ti leg úgy tűn he tett, egy AKG-s ta nár szük ség kép pen az is ko la szel le mé hez il lő tan-
ter vet fog el ké szí te ni, s tan köny vi kon cep ci ó ja is bi zo nyá ra en nek meg fe le lő lesz majd. A 
vá ra ko zás nem tel je sült. Nem csak az volt a baj, hogy a tan árok je len tős ré sze már ma gát a 
tan terv ké szí tést sem tud ta elég ko mo lyan ven ni. Al kal ma sint ta pasz ta lat lan sá ga mi att, ami 
az tán a sza bad is ko la ko hó já ban né ha át vál to zott szi lárd meg győ ző dés sé, hogy a tan terv 
iga zán csak a múlt is ko lái szá má ra olyan nél kü löz he tet len. Az a fur csa, bár alig ha meg le pő 
do log tör tént, hogy az egyes tan árok tan könyv írói el kép ze lé se it ko ráb bi ta ná ri ta pasz ta la ta-
ik ha tá roz ták meg, amit az tán ki si ker rel, ki si ker te le nül pró bált au ten ti kus AKG-s ter mék-
ként ér vé nye sí te ni. A szak tár gyi kon cep ci ók olyannyi ra egyé ni sík ra te re lőd tek, hogy az 
egy más köny ve i hez va ló vi szony az egy más hoz fű ző dő sze mé lyes vi szo nyok tól függ.

Ere de ti leg per sze nem is tan könyv nek ké szült a tan könyv, hi szen a tan könyv a sza bad ta -
nu lás, a sza bad szel le mi épü lés gát ja, úgy hogy egy faj ta se géd köny vek, an to ló gi ák, kom pi-
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AKG-ban is ér vé nyes jó és rossz tra dí ci ó ját, az idő ren det, és a tan me ne tet is fél re tol tam; min den 
di á kom nak meg vet tem Ker tész Im re Sors ta lan sá gát, el ol vas tat tam ve lük a fo lyó iro da lom órák-
kal pár hu za mo san, a töb bi ol vas ni va ló kö zé be il leszt ve, mint egy kö zel múlt be li be szá mo lót egy 
va ló sá gos po kol já rás ról. És ol va só nap lót kel lett ró la ír ni uk. Az órák so rán a tör té net re, a könyv-
re rend sze re sen vissza tér tünk, már rég el hagy va Dan tét. Na gyon iz gal mas volt ez a rend sze res 
idő- és sík vál tás. Hogy itt ez a kö lyök, a Sors ta lan ság ve lük épp egy idős hő se, cset lik-bot lik 
egy ke gyet len vi lág ban, egy re gény ben, de mon dat ról mon dat ra do ku men tál ha tó an. Ne kik lec-
ke ként, a ka kaó mel lett. Hogy a va ló sá got el be szé lő iro da lom egé szen va ló sze rűt len, te hát 
ak kor a va ló sze rűt len sé ge ket el be szé lő iro da lom, meg le het, na gyon is va ló sá gos. Azt gon dol-
tam, Ker tész Im re ka la u zo lá sá val át lép het jük az iro da lom tan tár gyat a vi lág tól el vá lasz tó ár kot. 
Át jut ha tunk az is ko lát a tör té ne lem től, a je len től el vá lasz tó sza ka dé kon. Egy csep pet vissza sze-
rez he tünk a szü le ik és nagy szü le ik ál tal el ve szí tett idő ből. (Akadt egy szü lő, aki nem hagy ta. 
Elő re el ol vas ta a köny vet, és meg til tot ta gyer me ké nek, hogy ő is el ol vas sa. A gyer mek büsz ke 
volt a til tás ra. Mint ha le lep le ződ tem vol na.)

Ked ves kol lé ga nőm, né hány di á kom lel ki is me re tes pat ró nu sa ként, meg hök kent szü lők til ta-
ko zá sá nak tol má csa ként, a ma te ma ti kata ná ri rend sze re tet szel le mé ben kény te len volt sze lí den 
szá mon kér ni en gem. Rosszall ni el ka lan do zá so mat. Ma gya rá za tot kér ni ró la. A gye re kek el bi-
zony ta la no dá sát, za va rát sze mem re hány ni. És én va ló ban bűn tu da tot érez tem. Szé gyell tem 
ma gam, és fo gad koz tam, hogy rend lesz ha ma ro san. És na gyon fi no man mer tem csak szó ba 
hoz ni: iro da lom ta ná ri éle tem nagy tet té nek gon do lom ezt, s hogy en nél több tő lem nem te lik. 
Igen. Az epo chán kén ti száz pon tot so ha sem tud tam ren de sen ki osz ta ni. Foly ton rész re haj ló, 
sze mé lyes ke dő, el fo gult, in du la tos, kö vet ke zet len vol tam. 

Di ák ja im érett sé gi dol go za ta i nak szá mom ra leg ked ve sebb vo ná sai sza bály ta lan sá ga ik és 
el ka lan do zá sa ik vol tak. Ugya ne zek jó mun ka kö zös ség be li tár sa im ból he ves in du la to kat vál tot-
tak ki. Mi köz ben mind annyi an sa ját me tó du suk sze rint ta ní ta nak.
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lá ci ók vol tak a kez det szo ká sos mű fa jai. Ezeket azon ban nem a gye re kek ké pes sé ge i hez, 
ér dek lő dé sé hez, ta nu lói szo ká sa i hoz szab ták, ha nem a szer zők tá jé ko zott sá gá nak, ol va sott-
sá gá nak vol tak a rep re zen tá ci ói. Így az tán meg es he tett, hogy ko moly szak köny vek nél is 
ne he zeb ben emészt he tő szö veg gyűj te mé nyek áll tak össze, me lyek nyo má sa alatt a ne mes 
ta ní tá si ter vek kár tya vár ként dől tek össze. (A kép ző mű vé sze ti pe da gó gia az AKG egyik 
si ker tör té ne te, tan könyv nél kül is. Az iro da lom ok ta tás pe dig a nagy sza bá sú tan könyv so ro-
zat el le né re is az is ko la egyik gyen ge pont ja.)

Az zal szok ta iga zol ni tan köny vei mi nő sé gét az is ko la, hogy ter mé kei pi ac ké pe sek. 
Na gyon fur csa do log ez. Az a be nyo má som, hogy az AKG köny ve it még tan könyv ként is 
az AKG-nál job ban tud ja hasz nál ni egy ha gyo má nyos élet vi te lű és tan ren dű is ko la. A köny-
vek szer te len sé gei és pe da gó gi ai fo gya té kos sá gai ott ugya nis könnyen ki véd he tők, hi szen 
egy sta bil ta nu lá si rend ben ke rül nek fel dol go zás ra – jól ér vé nye sít he tők vi szont a köny vek 
szem lé le ti új don sá gai. Az AKG-ba pe dig ho va to vább ma ra di gim ná zi u mok ré mes tan köny-
vei ke rül nek be til tott iro da lom ként. Mert ért he tők, ol vas ha tók és ta nul ha tók. A nél kü löz he-
tet len össze sze dett sé get pó tol ják. (Ar ra a tá vo libb össze füg gés re utal va, hogy a sza bad 
is ko la ön fe gye lem nél kül könnyen kárt te het ma gá ban.)

Kü lö nös a ta nu lás-mód szer ta ni tan könyv és ké zi könyv ese te. A ta nu lás mód szer tan nak az 
is ko lá ban fon tos ala po zó sze re pet szán tak – az új szak sze rű ség je gyé ben. A könyv vá rat la-
nul nagy si kert ara tott az ok ta tá si pi a con, több is ko la is be le vá gott a pe da gó gi ai ha té kony ság 
ja ví tá sa ked vé ért az AKG-s ta nu lás mód szer tan adap tá lá sá ba. Csak hogy míg ők ezt an nak 
tu da tá ban te szik, hogy a ta nu lás mód szer tan ered mé nye it va la hogy be kell jut tat ni a tő le füg-
get le nül ki épült és mű kö dő ta nu lás vi lá gá ba, te hát a ta nu lás mód szer tan kü lön ál ta lá nos 
figyel met kap, ad dig az AKG-ban a ta nu lás mód szer tan csak egyi ke az új don sá gok nak. Van, 
aki ve le van el fog lal va, van, aki más sal. Így az tán a ta nu lás mód szer tan lát szó lag ugyan a 
he lyén van, és elég te her bí ró nak is lát szik, az épít mény még sem fö löt te emel ke dik, ha nem 
mel let te. A di ák zárt is me ret ként jut ta nu lás-mód szer ta ni ja vak hoz. És azok kö zül, akik ta ní-
tot ták, csak né hány olyan ta nár akad, aki ke re si a kap cso la tot a ta nu lás mód szer tan el fek vő 
ér té ke i vel. Szük ség kép pen egy re csa ló dot tab ban. Akik nem ta ní tot ták, ta lán nem is sej tik, 
hogy di dak ti kai beidegződöttségeik kö vet kez té ben az is ko lá juk fel fe dez te ta nu lás mód szer-
tan el len sé gei.

Akar ta a tes tü let a ta nu lás mód szer tant, mert az olyan „fel vi lá go sult” do log, de nem akar-
ták sa ját fel vi lá go sult sá gu kat. Nem állt ér de kük ben fel is mer ni, hogy ön ma guk kal vol na a 
leg több ten ni va ló juk. Mint ha nem vet ték vol na ko mo lyan, vagy sen ki nek sem ju tott vol na 
eszé be, hogy a ta nu lás mód szer tant elő ször a ta ná rok nak kell meg ta nul ni uk, el sa já tí ta ni uk. 
Emi att a ta nu lás mód szer tan majd nem egy fi gye lem el te re lő, za vart kel tő had moz du lat tá vált. 
(Akár jó a di ák ta nu lás-mód szer ta ni né ző pont ból, akár rossz, min den kép pen pó rul jár hat. 
Ha jó, ak kor azért, mert el kell fe lej te nie, amit meg ta nult, ha rossz, ak kor meg ere den dő 
igény te len sé ge nyer iga zo lást.) A több ség a sza bad is ko la hang vé tel ét za var ta la nul il lesz ti 
egy kon ven ci o ná lis, eset le ges vagy igény te len di dak ti ka ele mei hez.84
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84 Nem tu dom, mit ér a ta nu lás mód szer tan. Ne kem ki csit gya nús. Mint a meg vál tás min den 
di rekt esz kö ze. De nincs olyan pe da gó gi ai újí tás, ami – ha ko mo lyan vesz ik – ne szol gál ná a 
gye re kek ja vát. Hi szen, ha egy mód szert iga zol ni aka runk, ha hi szünk ben ne, min den olyan 
ku dar cot ko mo lyan fo gunk ven ni, ami hez más kü lön ben már hoz zá edződ tünk, min den olyan 
kí nál ko zó le he tő ség gel él ni fo gunk, amit ál ta lá ban nem ven nénk ko mo lyan, min den meg szo kot-
tat fe lül vizs gá lunk, ami kü lön ben eszünk be sem jut na. Egy szó val ak tí vabb, te hát si ke re sebb 
pe da gó gus sá vá lunk.

A mű velt sé gi kö rök sze rint el kép zelt in teg rá ció is meg fe nek lett. Ha van in teg rá ció az el - 
vi leg kö zös óra szám alap pal gaz dál ko dó iro da lom, kép ző mű vé szet és ze ne kö zött, úgy az 
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et től a ter ve zett in teg rá ci ó tól füg get le nül, vagy egye ne sen an nak el le né re, azt ta gad va, 
he lyet te sít ve va ló sul meg a rajz-, az iro da lom- vagy a ze ne órá kon. A tan árok kö zött az óra-
szá mok mi at ti egyez ke dé si kény szer in kább tá vol sá got te remt, mint együtt mű kö dést, job-
ban el tá vo lít, mint ha egy más hoz sem mi kö zük nem vol na. A tör té ne lem és a tár sa da lom tu-
do mány ok iga zán egy más hoz van nak lán col va, még is, amennyi re le het, meg tart ják a há rom 
lé pés tá vol sá got, a di á kok rit kán ke ve rik össze a két órát, s ha tör té ne lem óra van, nem 
ve szik jó né ven, ha tár sa da lom tu do má nyi is me re te i ket is hasz no sí ta ni uk kel le ne, s per sze a 
hely zet for dít va is áll.85
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85 Gon dol tam, a fen ti kri ti ka után kö te les sé gem meg pró bál koz ni az in teg rá ci ó val. Az el ső 
hó na pok ban hol ha tal mas tab ló kat ci pel tem az órá ra, hol meg ze nei anya go kért ost ro mol tam az 
ének ta nár nőt. Egyez tet tem tan me ne te in ket. Ter ve ket szőt tem. Az tán szép las san le áll tam. Be lát-
tam, hogy az in teg rá ci ó hoz mind ez ke vés. Az va la mi más. Az nem össze il lesz tés, ha nem va la mi 
kü lön mi nő ség. Kü lön tárgy. Kü lön tu do mánnyal, mód szer tan nal. Ami hez ke vés, ha sze re tem a 
ze nét és a kép ző mű vé sze te ket, s ke vés a jó kap cso la tok ápo lá sa a ze ne ta nár ral és a rajz ta nár ral. 
Az óta az tán oly kor éne kel ge tek órán, vagy il luszt rá ci ó kat ké rek a di á kok tól ol vas má nya ik hoz, 
de épp úgy mor gok, ami kor raj zó ra vagy ének óra jön, mint bár me lyik, két ség beeset ten az idő vel 
vi as ko dó ma gyar ta nár, akár hogy is be csü löm amúgy kol lé gá im mun ká ját.

Az el ső két év fo lya mon fo lyó ta ní tás meg ha tá ro zó ke re te az epochális rend szer. Ez a for-
ma az órák ra és tan tár gyak ra szab dalt ta nu lá si rend kri ti ká ja ként szü le tett. De ahogy mon-
da ni szok ták, min den újí tás annyit ér, amennyi meg va ló sul be lő le. Már pe dig ak kor, ha 
min den nap reg gel ugya nab ban az idő ben há rom hé ten át két ma gyar- (vagy tör té ne lem- 
vagy ma te ma ti ka-)óra van, ám ezek az órák sem mi ben sem kü lön böz nek a bár me lyik más 
is ko lá ban meg szo kott órák tól, egy sze rű en össze von ták és sor ba rak ták őket, ak kor ezek az 
órák a do log ter mé sze té ből kö vet ke ző en ha ma ro san rosszab bak lesz nek, mint má sutt, a 
ha gyo má nyos rend ben. Ha ugya nis egy té ma nem kezd a ta nár és a di á kok kö zös szel le mi 
épít mé nyé vé át ala kul ni, ha a dup la órák nem vál nak a nagy el me rü lé sek, fel emel ke dé sek, 
tár sas elem zé sek, ér tel mi és ér zel mi szen ve dé lyek ke re te i vé, ak kor a min den na pos ta lál ko-
zás egy sze rű en fá rasz tó vá, mo no ton ná vá lik. Száz szor unal ma sabb és ter he sebb lesz, mint 
az óra ren di eset le ges sé gek kel szab dalt, ol dott he ti mun ka rend. Két órá ra nyúj tott órák ke let-
kez nek így, vagy jobb eset ben a ket tős órá ban si ke rül majd nem két ren des órát tar ta ni. 
Rá adá sul a há rom he tes epochális rend szer ide á lis for ma le het ugyan egy-egy té ma fo lya ma-
tos tár gya lá sá hoz, ugya nak kor fan tasz ti kus fe gyel me zett sé get és össze sze dett sé get kí ván, 
hi szen egyút tal hal lat la nul me rev is. Egy-két óra csú szás is tönk re te he ti. Egyet len el ka nya-
ro dás vagy la zí tás ele gen dő le het ah hoz, hogy a té ma le zá rá sa el ússzon a kon ven ci o ná lis 
ta nu lá si ele mek kel, az is mét lés sel, a gya kor lás sal, a rög zí tés sel, az el len őr zés sel, az ér té ke-
lés sel együtt. (Ezek amúgy is meg le he tős go rom ba sá gok a szép lel kű AKG-ban.) A sza bad 
is ko la pe dig de fi ní ci ó ja sze rint nem fe gyel me zett.86

86 Kü lö nös vo ná sa volt szá mom ra az epochális órák nak, hogy fel la zí tot ták az idő vel va ló gaz-
dál ko dás irán ti fe le lős ség ér ze te met. Ha egy ben tar tot tam meg a két órát, ak kor több nyi re olyan 
esz kö zök árán, me lyek szak mai cél ja im ro vá sá ra men tek: az óra má so dik fe lé ben ál ta lá ban a fi gye-
lem éb ren tar tás ára kel lett kon cent rál nom. A fel gyűlt der medt ség ol dá sá ra, az el ka lan do zá sok 
ke ze lé sé re. Ha meg szü ne tet tar tot tam, a szü net kez dett el nyúj tóz kod ni, még akár az én hi bám-
ból is, hi szen nem volt sza bott kor lát ja.

Az epo chák, te hát a ta lál ko zá sok köz ti, iro da lom órák nél kü li há rom he tek át hi da lá sa is kü lön 
ener gi át, időt kö ve telt a kö vet ke ző epo cha kez de tén. Ér de kes lel ki me cha niz mus is mű kö dött 
ben nem, amit ko ráb ban csak egy-egy fél év re vo nat ko zó an ér zé kel tem, ke vés bé éle sen. Az epo-
cha ele jén te le vol tam nagy ter vek kel, min den iz gal mas sá vá ló do log ra annyi időt szán tam, 
amennyit csak igé nyelt, ki csit tart va at tól, hogy mi vel te lik majd el az idő, a sok-sok nyolc van-
öt perc, lesz-e újabb meg újabb for rá sa az iro dal mi, szel le mi iz gal mak nak. Az tán a té má ra ki- 
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 sza bott há rom hét vé ge fe lé elő ször pá nik fo gott el, hogy mi min den ma radt hát ra, mennyi dol-
gunk van még, és ak kor jött né hány haj tós, sze mély te len, fel gyor sí tott óra. Vagy an nak kí sér le-
te. Majd ha ma ro san jött a for du lat, az apá tia, hogy most már mind egy. Min den hi á ba, majd 
legközelebb. Ez az epo cha el ve szett, fél be sza kadt, hát ak kor mi nek kap kod ni. És hi á ba pró bál-
tam meg em be rel ni ma gam, mint ha ve zé nyel tek vol na, úgy hul lám zott az órák pe da gó gi ai rit-
mu sa. Mi köz ben gyö nyö rű dol gok tör tén het tek kü lön ben.

Ha te hát sza vaz nék, sza vaz hat nék az epo chá ról, el le ne vol nék. No ha sok iz gal ma, ér té ke 
van, s vol ta kép pen há lás va gyok, hogy má sok fe le lős sé gé re ilyen ke re tek közt dol goz hat tam. 
(Most, har ma dik ban ta nít va, ami kor az órák egy ré sze már nem dup la óra, ki de rült, hogy más fél 
év alatt epochális ta nár rá vál tam, akit a negy ven öt per ces órák iszo nyú rö vid sé ge mi att egy sze-
rű en lég szomj foj to gat, s az órák, ha nem fi gye lek, be ve ze té sük kel ér nek vé get.)

Az epochális rend szer a ta ná ri fel ké szült ség egé szen sa já tos mód ját kö ve te li meg. A fo lya-
ma tos két órák és a zárt epo chák di dak ti kai prob lé mái nem old ha tók meg a szo ká sos tan rend-
ben ha té kony pe da gó gi ai esz kö zök kel. Vol tak er ről ál mok az AKG-ban. Lát tam ezek fosz lá-
nya it egy-egy órán. Ami kor mond juk, a tör té ne lem ka land já ték ként in dult, ami kor ké mia órán 
a cso port kap cso la tai a sej tek kö zöt ti kap cso la tok mo dell jé vé vál tak, ami kor iro da lom órán az 
ön is me re ti já ték fan tasz ti kus vál to za ta i tól egy sze rű en ki tá gul tak a fa lak, ami kor a bi o ló gia-
órán a sze mé lyes, a szel le mi, az abszt rakt és a tes ti za var ta la nul és ter mé sze te sen ka var gott 
együtt, ami kor föld rajz órán a ta nár úr ma ra dék ta lan, sod ró, adek vát sze mé lyes ség gel tár gyal-
ta a ter mé szet vál to za tos ob jek tív for má it, ami kor a ma te ma ti ka szin te du ru zsolt, mint egy 
pre cíz nyolc hen ge res mo tor, ami kor a rajz órán min den ki tu dott csak ma gá val tö rőd ni és a 
ke zé nek en ge del mes ked ni… De ezek az órák is meg le he tő sen tö ré ke nyek vol tak. Érez he tő 
volt, hogy a ki vé te les pil la na tok itt egyál ta lán nin cse nek biz ton ság ban. Bár ki bár mi kor fö lé-
jük ke re ked het. És ak kor jön a sze mé lyes nek lát szó, de na gyon is sze mély te len hu za ko dás, 
be in dul a szel le mi da rá ló gép, jön nek sor ban az ada tok és össze füg gé sek, a ta nár meg pró bál 
oda köt ni min den egyes di á kot a tan tárgy hoz, a mun ká hoz, a csend hez, a tör té net hez. Hős az, 
aki ezt győ zi. Az epochális prob lé mák el len gya ko ri vé de ke zé si mód, hogy a ta nár az 
epochális rend szert egy sze rű en óra ren di sa já tos ság nak (tor zu lás nak) te kin ti, s egy re in kább a 
ta ní tás ha gyo má nyos esz köz kész le té vel él. Ami szin tén elég fá rad sá gos. Baj ban van, aki az 
epo chát még na gyon ko mo lyan ve szi, s az is, aki már egyál ta lán nem szá mol ve le.

Hogy is néz ki minden nek a di ák ve tü le te? A sza bá lyos ta nu lá si cik lu sok mi att a di á kok 
ter he lé se, ak ti vi tá sa egyen lőt len, hul lám zó. Epochazárók ide jén nagy, amit az tán apály 
kö vet. Ez odá ig fa jul hat, hogy a di ák egy-egy épp ak tu á lis zá rás, be szá mo ló vagy be adá si 
ha tár idő mi att nem megy órá ra, amit az tán a so ron kö vet ke ző má sik, majd har ma dik és 
ne gye dik tárgy ked vé ért is meg kell ten nie. Egy fur csa, ke ser ves adós sá gi kört te remt ve. 
Min den tár gyat el ha nya gol egy má si kért, majd min den tár gyat kár pó tol a töb bi ek ro vá sá ra.87

87 Per sze az órák je len tős ré sze nem epochális. Pél dá ul a nyelv órák. Fon tos kér dés, hogy 
mi lyen a nyelv órák szak mai és pe da gó gi ai mi nő sé ge az AKG-ban, hi szen a szá mí tó gé pes és 
in for ma ti kais me re tek, va la mint az al ko tó kö rök mel lett az ide gen nyelv-ta ní tás is ked vez mé nye-
zett je az AKG-s ok ta tá si rend szer nek. Egy-egy di ák, sa ját dön té sé től füg gő en, akár na pi há rom-
négy nyelv órá ra is jár hat, de leg alább na pi ket tő re kö te lez ve is van. (És bár mely nyel vet ta ní ta-
nak, bár mely szin ten, ha van rá nyolc je lent ke ző. Sőt ak kor is – év ről év re prob lé ma, költ ség-
ve té si leg –, ha nincs ki a nyolc fő.) És na gyon im po ná ló az egy érett sé gi zett re ju tó nyelv vizs gák 
szá ma. Kö zel van az egy hez. Még is, né mi za var van a nyelv ta nu lás kö rül. Si ker ága zat, és 
még is gon do kat okoz. Az is ko la di csek szik ve le, ha te he ti, s köz ben meg va ló já ban még sem 
elé ge dett. Ne kem az volt a be nyo má som, hogy a ide gen nyelv-ok ta tás az AKG-ban szél ső sé ge-
sen in di vi du a li zá ló dott. A nyelv ok ta tás ban sem mi fé le szak mai, pe da gó gi ai kon szen zus nem 
mű kö dik. Akár mi meg tör tén het, az is, hogy va la ki kü lön órá kat szán sza bad ide jé ből a di ák ja i ra, 
s az is, hogy el la zsál ja az órá it; az is, hogy AKG-s szel le mű sza bad pe da gó gus, s az is, hogy 
pe da gó gi a i lag al kal mat lan.
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(Értelmezésiváltozatok)

Úgy vél tem, az el ső év fo lyam négy és fél éve az arany kort je len ti majd az is ko la tör té ne té-
ben, hi szen egy évig nyolc van di áké volt az is ko la, övék vol tak az ala pí tó tan árok, tel jes 
szel le mi fegy ver zet ben és rop pant ener gi ák kal, csak az ő lel ki üd vük szá mí tott. A pe da gó gia 
új erős sé gét, vá rát együtt épí tet ték ta ná ra ik kal. (Déva vá ra lett. Amit dé lig rak tak, le om lott 
es té re, amit es tig rak tak, le om lott reg gel re. Olyan vár lett, amit foly vást épí te ni kell, de még-
sem ké szül het el. Már csak azért sem, mert Horn György ma ga jár ki éj sza kán ként, elé ge-
det le nül a meg va ló sult tal, iz ga tot tan te le mind ig új ter vek kel, és rom bol ja a kész fa la kat.) 
Min den ki is mer te min den ki összes tit kát. Min den egyes gye re kért kü lön-kü lön is harc ra 
ké szek vol tak mind annyi an. Mind egyi kő jük sor sa az is ko la sze mé lyes sor sá vá lett. Nem 
volt okom nem azt gon dol ni, hogy ami jel lem zi az el ső év fo lya mot, at tól szen ved majd min-
den to váb bi, vagy az ál tal bol do gul hat ma ga is. Ami az el ső öt év ben tör tént, an nál sok kal 
jobb vagy sok kal rosszabb nem tör tén het az is ko lá ban. Úgy tűnt te hát, hogy az el ső öt év ből, 
az el ső év fo lyam éle té ből ki ele mez he tő ve szé lye ket és eré nye ket nagy já ból li ne á ri san meg 
le het hosszab bí ta ni a le het sé ges és vár ha tó vég ki fej le tig. Ami nek az tán nem kell vég zet sze-
rű en be kö vet kez nie, és nem fog ön ma gá tól meg va ló sul ni, de azért tisz tán és pon to san le het 
kal ku lál ni a foly ta tást.

Nem gon dol tam én ezt ilyen pon to san vé gig, csak most már, hogy lá tom: az el ső év fo-
lyam ese te nem mo dell je volt az AKG-s tör té net nek, ha nem egy biz to san nem is mét lő dő 
vagy foly tat ha tó egye di kez de te és egy sze ri vég ki fej le te. Meg ér tet tem, hogy az egész re 
kö vet kez tet tem a rész olyan sa já tos sá ga i ból, me lyek ta lán egyet len más rész nél sem fe dez-
he tők fel töb bé.

Mi ről is van szó? A har ma dik év fo lyam érett sé gi vizs gá ja kü lö nös ér zel mi te lí tett sé gé nek 
ma gya rá za tát ke res ve jöt tem rá ar ra, hogy itt egy több éves, hal mo zó dó, rej te ge tett csa ló dás 
nyo má sa alól fel sza ba dul va örül tek a tan árok di ák ja ik si ke ré nek.88 Mert vég re egy év fo lyam 
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88 Én is túl va gyok az el ső AKG-s iro da lom érett sé gi men. Il len dő te hát rö vi den szá mot ad ni 
ró la. A cso port nak, ame lyet ne gye dik ben vet tem át, nem volt jó hí re, „ne héz tár sa ság” – ezt 
mond ták ró luk (ezért vá lasz tot tam őket), s hí rü ket iga zol ták is. Volt köz tük, aki azt hit te, ne ki 
nem sza bad té ved nie, s ezért a leg ki sebb és két ség te len hi bá ját is kö röm sza kad tá ig véd te; ha 
va la mi lyen gon do la tát he lyes bí tet tem, ki egé szí tet tem, mint ha le for ráz ták vol na. Egy sze rű en 
meg ré mült tő lem. El is me ne kült a cso port ból. (Ő volt az, aki nek a hely ze te leg in kább ha son lí-
tott sa ját va la hai kö zép is ko lás hely ze tem hez.) Volt, aki ér zel mi leg egy fel ső ta go za tos gyer mek 
lel ki-ér zel mi szint jén re kedt meg, tu da to san, s nem le he tett ki zök ken te ni, el té rí te ni. Vol tak, akik 
a leg na gyobb bu ta sá got és kép te len sé get is ki mond ták, ha ép pen volt ked vük be szél ni. Volt, aki 
foly ton ap ró idét len sé ge ket mű velt, kény sze re sen és szem be sít he tet le nül, egy iro ni kus mo soly 
mö gé rej tet te ka masz ko ra összes nyo mo rú sá gát. Volt, aki nagy hó dí tó ként járt-kelt a vi lág ban, 
s egy bu ta, link kö lyök sze re pé be me re ve dett az órá kon. Volt, aki ál lí tó lag talp ra esett, élet vi dám 
te rem tés volt az is ko lán kí vül, de órán, mint egy gyer tya láng, hi á ba vég zett jó mun kát. Volt, aki 
szü lői uta sí tá sok sze rint tör te tett elő re, ész re sem vé ve ön ma gát. Volt egy klasszi ku san nar cisz-
ti kus hölgy, aki min den por ci ká já ban el volt ké szít ve, és mint ha be lül is már csak tü kör lett 
vol na. Volt egy di ák, aki még mos ta ná ban is el-el jön, vagy üze ne tet hagy, hogy kez de né az 
osz tály vizs gá ra va ló ké szü lő dést. (Nem ad tam ne ki év vé gi je gyet, te hát nem érett sé giz he tett. 
Egész év ben nem si ke rült egy hé tig fo lya ma to san dol goz nia, sa ját val lo má sa sze rint a drog 
mi att.) Az tán per sze nem kez di.

Nos, ez zel a tár sa ság gal a be szél ge tés, no ha mind össze tizenheten vol tak, szin te le he tet len 
volt. Sakk ban tar tot ták egy mást. Fél tek, ide gen ked tek, vi szo lyog tak egy más tól. Annyi ra rossz 
vi szony ban vol tak egy más sal a ki sebb, két-há rom fős tár sa sá gok (há la az AKG-nak, mely nem-
csak a von zó dá sok nak, ha nem a ta szí tá sok nak is sza bad te ret adott), hogy egy más előtt egy szó-
té vesz tés koc ká za tát sem vál lal ták. Iro da lom ér tel me zői rom bo ló mun kám cse kély ered ménnyel 
járt. Hi szen egy mind ig félt te kin télyt kel lett vol na el hagy ni, amellyel szem ben, ha több nyi re ne -
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iga zán ha son lít ar ra a kép re, amit ma guk ban dé del get tek kez det től fog va, ami vel sem az 
el ső, sem a má so dik év fo lyam nem volt szem be sít he tő za var nél kül. Szé pek vol tak ezek a 
diá kok, fény volt a sze mük ben, úgy vizs gáz tak, mint ha egy meg hitt be szél ge tés re in vi tál ták 
vol na őket, nem szí ve sen hagy ták fél be a fe le le te i ket, ha kö ze pe sen ment, ak kor sem, lu bic-
kol tak a ked ves ta ná ra ik kal va ló együtt lét örö mé ben. Az érett sé gi ün ne pé lyes sé ge és szer-
tar tá sos sá ga mint ha csak azért lett vol na ki ta lál va, hogy mél tó for má ja le gyen ér zel me ik nek 
és fel ké szült sé gük nek. Az utol só fe le let egy ének érett sé gi volt. A di ák meg éne kel tet te az 
érett sé gi bi zott sá got. Nem tu dom, ki lett-e „ter vel ve” az ak ció, de az biz tos, hogy a kö zös 
nép dal ének lés sel ka tar ti kus sá tel je se dett ez a vizs ga so ro zat, ez a kö zép is ko lai tör té net vég. 
(Ami nek a bal la gás tól a ban ket tig szép íve volt.) Az a ter mé sze tes ség ugya nis, aho gyan 
meg esett a do log, ahogy a tár sas be széd mód dal tem pe rált vizs ga egy szer re csak meg hitt 
együtt lét be tor kollt, az is ko la leg jobb tö rek vé se i nek ér tel mét iga zol ta.

 replika 155

ga tí van is, de tar tó san meg ha tá roz ták ön nön iro dal mi po zí ci ó i kat. Né hány írás be li jük ugyan ba rát-
sá go sabb szí ne ze tű lett, ol dot tabb, sze mé lye sebb a meg szo kott nál, de nem na gyon érez ték, hogy 
ez zel va la mit is el ér tek vol na. In kább rös tel ked tek, hogy ez így nem ren des mun ka, s ag gód tak 
az érett sé gi mi att. Mint ha nem meg ol dást kí nál tam vol na kín ja ik ra, ha nem csak ki bú vót. Sza bad 
ta nár vol tam, vé gig sze rel mes ked tem ne kik a hu sza dik szá zad iro dal mát, ha csak fu tó lag is, 
va la hai di ák sá gom ké sei be tel je se dé se kép pen. Ők meg fá rad tan, er nyed ten, ri ad tan, ér tet len ked-
ve hall gat tak. Ön fe led ten ér te kez tem a húsz éve sek ha tal má ról, ne kik, a ti zen nyolc éve sek nek, 
ők meg ön fel adó dac cal ér tet len ked tek, hogy mi fé le ta nul ni va ló ez, mi fé le pro vo ká ció, mint ha 
fog lyok nak tar tot tam vol na úti be szá mo lót. Mint ha sok kal öre geb bek let tek vol na ná lam, mint-
ha a meg nem ér tett, meg nem sej tett vi lág iszo nyú ter hét rak tam vol na a vál luk ra, mint ha egy 
olyan álom ba ke ve red tek vol na, ahol nyit ha tat la nok az aj tók.

Meg le het, mind vé gig té ve dés ben vol tam, hi szen kö zös tör té net hí ján pró bál tam iro dal mi 
ba rát ság ba ke rül ni ve lük, egyet len mon da tom ban sem vol tam biz tos, ahogy egyet len mon da-
tom ban sem va gyok biz tos most sem. Le het, hogy ap ró – a hely zet mi att, a ta lál ko zá sunk 
mód ja mi att nem tisz táz ha tó – fél re ér té sek hez gyár tot tam ide o ló gi á kat. (Né hány meg ké sett 
be szél ge tés ből kö vet kez te tek er re.)

Az iro da lom órák szá ma, a he ti át lag ban a 2 egész és va la hány ti zed nyi óra a tan anyag hoz 
ké pest olyan ke vés, hogy bár mely ter mé sze tes, éssze rű, in do kolt és szük sé ges tan anya gon kí vü-
li vo nat ko zás, ami a szak mai tisz tes ség mi ni mu ma vol na, mond juk, egy mai vers, egy film, egy 
tör té net, egy új ság hír meg be szé lé se vagy ép pen a di á kok él mé nye i vel, al ko tó ked vé vel va ló 
tö rő dés, csak a tan anyag ro vá sá ra, va gyis a szak mai tisz tes ség sé rel me árán va ló sul hat meg. És 
nem tud tam dön te ni. Sem elég szu ve rén, sem elég önál lót lan nem vol tam so ha. Órá ról órá ra 
vív tam ma gam mal a csa tá kat.

Az ál ta lá nos is ko la alig ha nem túl nem be csül he tő kárt okoz a di dak ti kus iro da lom elem zés 
mű ve lé se ré vén. Az iro dal mi szö ve gek ér tel me zé sé vel kap cso lat ban ki ala kí tott gon dol ko dá si 
sé mák alig ha nem nem ze dé kek iro dal mi fo gé kony sá gát, ter mé sze tes nyi tott sá gát és el fo gu lat-
lan sá gát te szik tönk re. Nem lát tam ezt se hol olyan tisz tán, mint ép pen eb ben a sza bad is ko lá ban, 
ahol a di á kok „fej veszt ve” me ne kül nek az is me rős nek tű nő szel le mi zsák ut cák ba, tel je sen 
ön szán tuk ból, a sza bad szel le mi ka lan do zás, ön meg ha tá ro zás „in go vá nyos” iro dal mi te re pé ről.

Az érett sé gi mind azo nál tal el fo gad ha tó an si ke rült, a vizs ga el nök ész re vet te és di csér te a 
cso por tom más sá gát, mint a kö zös cél el éré sé nek al ter na tí vá ját. A di csé ret per sze jó részt ud va-
ri as ság volt, a meg kü lön böz te tés vi szont még is csak azt je len tet te, hogy leg alább stí lus jegy ként 
meg je lent, ér zé kel he tő volt az ál ta lam kez de mé nye zett sza ba dabb be széd mód. S a dol go za tok-
ban is fel-fel tűnt egy-egy sze mé lyes elem. (Ta lán az volt a leg na gyobb si ker, ami kor az egyik 
di ák – aki még év köz ben ki nyi lat koz tat ta, hogy ne akar jak én tő le sem mi lyen ál lás fog la lást, 
ne ki nincs vé le mé nye, ő a fel vé te li re ké szül, ko moly em ber, mond jam meg, mi ről mit kell tud-
ni, s ő azt tud ni fog ja, és el is akart men ni a cso port ból – úgy üd vö zölt az írás be li után, hogy na, 
most az tán a ta nár úr kös se fel a ga tyá ját, mert olyan sze mé lyes lett a dol go zat, hogy at tól va kul. 
És tény leg elég bá tor szö ve get írt, ha nem is iga zán jót.) És már az is so kat ér, ha ép pen ta nács-
ta lan sá guk ban tet tek egy-egy ki té rőt az ál ta lam jel zett út ra.
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És ha et től az él mény től vissza fe lé vesszük szem ügy re a ko ráb ban vég zet te ket, ki vált-
képp az el ső év fo lya mot, ak kor jól fel is mer he tő lesz a kü lönb ség. Az el ső év fo lyam, meg-
ér ke zé se el ső pil la na ta i nak eu fó ri á ját le szá mít va, so ha sem volt bol dog. Vé gig nya fog ták a 
négy évet, foly ton nyű gö sek és elé ge det le nek vol tak. Min dent meg te het tek, és majd nem 
min dent meg is tet tek, ami re csak ked vük tá madt, még is, majd nem foly to no san hi ány ér zet 
kí noz ta őket. Hogy hát hol is vol na az a hí res AKG, amit ígér tek ne kik? Pe dig csak túl so kat 
nyel tek be lő le. Azt érez ték, ahogy az is ko la meg telt, ahogy a ta nu lás egy re ki ke rül he tet le-
neb bé vált, ahogy a tel je sen bir to kolt fi gyel men mind töb bek kel kel lett osz toz kod ni, hogy 
meg rö vi dí tik őket, hogy mind ig min dent tő lük vesz nek el.

Per sze én nem kö vet tem vé gig az el ső év fo lyam lel ki tör té ne tét, és nem is fag ga tóz tam 
az év fo lyam ok ma gán éle té ről. Az el mon dot tak ár nya la ta it te hát nem tu dom meg mu tat ni. 
Csak azt mon dom, hogy a vég zet tek és ta ná ra ik is ko lai köz ér zet ének erős ne ga tív hold ud-
va ra volt, amit a lát szat több nyi re el fe dett, de meg nem szün te tett. A vál ság tu dat nak te hát, 
ami az is ko la ta ná ra it né mely te kin tet ben jel le mez te, nagy já ból ép pen az el ső év fo lyam 
ki fu tá sá tól kezd ve, volt egy olyan moz za na ta, ami ről sen ki nem be szélt, ami a di á kok és a 
ta nárok köl csö nös csa ló dott sá gá ból fa kadt. Ta lán en nek a csa ló dás nak az egyik meg nyil vá-
nu lá sa az is, hogy az is ko la ma sem tud ja pon to san, mi tör tént az el ső év fo lyam di ák ja i val. 
Pe dig van ta nár, nem is egy, aki na gyon sok di ák ról tud ja, hol, mer re jár, s ez pél dá ul fon tos 
AKG-s vo nás; de az is ko la mint in téz mény nem össze sí tet te ezt a tu dást, nem ren del ke zik 
ve le, aki ma ga nem tud ja, az nem tud hat meg sem mit, és ezt a túl sá gos tre hány sá got, azt 
gon do lom, je len tős rész ben a tisz tá zat la nul ma radt köz ér ze ti prob lé mák okoz zák. Sen ki 
nem akadt, aki azt gon dol ta vol na, kell egy kis fü ze tet ve zet ni ar ról, mi tör tént a diák ja ink-
kal, mert ami ve lük tör té nik, az ró lunk is szól, köz vet len mon da ni va ló ja is le het az is ko la 
szá má ra. Még ar ra a leg ele mibb kér dés re sem kap tam ha tá ro zott vá laszt, hogy vég ered-
mény ben há nyan és mi lyen ered ménnyel fel vé te liz tek va la ho vá az el ső év fo lyam ta nu lói 
kö zül. (Alig ha nem het ven-nyolc van szá za lé kos volt a fel ső fo kú to vább ta nu lás ra je lent ke-
zők szá ma, te hát szignifikánsan ke ve sebb, mint a ki lenc ven szá za lék ban to vább ta nul ni pró-
bál ko zó má so dik, har ma dik év fo lyam nál. Az el ső re fel vet tek ará nya pe dig a fel vé te li re 
je lent ke zők fe le. Ez az arány nagy já ból áll a ké sőb bi ek re is, hoz zá té ve, szó be li ál lí tá sok ra 
ala poz va, hogy má so dik, har ma dik ne ki fu tás ra szin te min den ki fel vé telt nyert az el ső, 
má so dik év fo lyam ból a to vább ta nu lást ter ve zők kö zül.)

Az el mon dot tak alap ján egy más fé le sab lon ér vé nyes sé gét fel té te lez het nénk, mint ami 
alap fel te vé sem volt, és té ves nek bi zo nyult. Esze rint az újat pró bá ló is ko la hat év alatt ju tott el 
oda, hogy tisz táz ta, mit kell fel ad nia az ere de ti ter vek ből, s tud ja, a prog ram fel nem adott vagy 
mó do sí tott ré szét mi lyen esz kö zök kel va ló sít hat ja meg. És ez rész ben helyt ál ló is, hi szen a 
prog ram re ví zió meg tör tént, és a tes tü let nyil ván ki is mer te, ho gyan köz le ked het és ho gyan 
mű köd het ha té ko nyan a ma ga te rem tet te is ko lai élet for ma ke re tei közt. Ám a har ma dik év fo-
lyam si ke re it még sem le het pusz tán a tu da tos igye ke ze tek kel, a tu da tos pe da gó gi ai vál toz ta tá-
sok kal kap cso lat ba hoz ni. Azt mond hat nánk, hogy rész ben ész re vét le nül, „fe le lőt le nül”, ref-
lek tá lat la nul jött össze a do log. Hi szen, leg aláb bis az utol só há rom éve alatt, az is ko la az zal 
küsz kö dött, hogy el vesz tett lel ki egyen sú lyát vissza sze rez ze (amit in kább úgy kell ér te ni, hogy 
meg sze rez ze, hi szen nem bírt még ve le), hogy meg ta lál ja a fo lya ma tos és ki egyen sú lyo zott 
mű kö dés, az ál lan dó for rás pont kö rü li hő fok re á lis biz to sí té ka it.

Az is ko lai tör té ne tet én mind vé gig a tan árok fe lől néz tem, ab ból ki in dul va, hogy az is ko-
lá ban tör tén te kért el ső sor ban és utol já ra is a ta nár fe lel. S mennyi vel in kább így van ez egy 
ne ve lő tes tü let, egy pe da gó gus kö zös ség szu ve rén is ko lá já ban! Ugya nak kor az AKG-ban 
még is ér vé nye sül egy fur csa pa ra do xon. Ho gyan fe lel het ne tel jes mér ték ben a di ák kal tör-
tén te kért az a ta nár, aki ar ra esküdött fel, hogy a sza bad ság ma xi mu mát biz to sít ja a di ák 
szá má ra; kö vet ke zés kép pen a di ák ma ga dönt het ar ról is, mit kezd a sza bad ság gal, s eb be a 
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dön tés be, ha a ta nár a fel kí nált sza bad sá got ko mo lyan akar ja ven ni, nem szól hat be le? Min-
dent meg te het a jó dön té sek re va ló ösz tön zés ér de ké ben, csak épp ma gát a dön tést nem 
vál lal hat ja át. Kö vet ke zés kép pen el kell tűr nie a dön té sek el ha lasz tá sát vagy a rossz dön té-
se ket is. Hi szen ab ból in dul ki, hogy a rossz dön tés nél csak egy va la mi rosszabb, ha a di ák 
nem dönt het se hogy sem. Ha a di ák prog ra moz va van, s el ro mol hat ugyan, de ön ma gá ért 
vi selt fe le lős sé ge csak ak kor ke rül elő, ami kor már ja vít ha tat lan ná, ke zel he tet len né vált.

Az el mon dot tak ér tel mé ben alig ha nem szó vá kell ten nünk az el ső év fo lyam fe le lős sé gét 
sa ját rossz dön té se i ért. Hogy töb ben, túl sá go san is so kan nem az emel ke dést, a pró bát, a cse-
lek vést, ha nem az idő hú zást vá lasz tot ták. Fel is mer ték, itt le het nem ta nul ni, él tek ez zel a 
le he tő ség gel, és eb ből a ma ga tar tás ból min ta lett. Má sok ész re vet ték, fel fe dez ték, hogy itt 
sok kal töb bet le het ta nul ni, itt ér de mes és jó sok kal töb bet dol goz ni, itt a ta nu lás és a sze mé-
lyes ség, a mun ka és a sza bad ság, a mo ra li tás és a já ték na gyon jól össze fér, össze il lik, de ez 
a vá lasz tás nem állt össze min tá vá, min den ki nek egye dül kel lett győz nie lel ki mu ní ci ó val.

Meg ál la pít ha tó te hát, hogy volt itt két gyen gébb év fo lyam, amely től annyi telt, amennyi, 
az tán kö vet ke zett egy jobb, de egyik tel je sít mé nye, ér té ke sem volt tör vény sze rű, vár ha tó, 
ter mé sze tes kö vet kez mény. Hi szen akit ké nyez tet nek, nem lesz szük ség kép pen el ké nyez te-
tett, mint ahogy a ne héz di ák sors sem ve zet egye ne sen a lel ki el nyo mo ro dás hoz. De még 
csak nem is in vi tál ar ra fe lé. A lel ki me cha niz mu sok kö zött az át té te lek nin cse nek sza bá lyoz-
va. Hi á ba tisz tá zó dik utó lag min den tör té net lo gi kus lán co lat tá.

A di á kok él tek ala nyi jo guk kal, hogy meg ha tá roz zák, mi ről szól jon az ő sza bad is ko lá-
juk, te kin tet nél kül ar ra, hogy ez a fel nőt tek nek tet szik-e vagy sem. In nen néz ve nem az a 
baj az AKG-ban, hogy a tan árok va la mit rosszul csi nál tak, ha nem az, hogy nem bíz tak elég-
gé ma guk ban és az el ve ik ben, meg ijed tek a sza bad ság ter mé sze tes kö vet kez mé nye i től. 
Ki en ged ték a gye re ke ket a ta nu ló szo bá ból, de ma gu kat kezd ték hi báz tat ni a meg esett, s 
né ha rosszul vég ző dő ka lan do kért. (Az az tán más kér dés, hogy mennyi re te her bí ró az a sza-
bad ság vál to zat, amely re ma gu kat és az is ko lá ju kat bíz ták.)

(Ahogy kö zép is ko lás énem re vissza gon do lok, a ve lem tör tén te kért el ső sor ban ma ga mat 
te kin tem fe le lős nek. Ami kor pe da gó gus ként cse lek szem, ak kor is ter mé sze tes, hogy a di á-
kot part ne rem nek, ön ma gá ért fe le lős sze mély nek te kint sem. Vi szont a pe da gó gi ai el mé let 
és a pe da gó gi ai kri ti ka az is ko lai hely zet hi va tá sos sze rep lő i nek a nya ká ba varr min dent. A 
meg osz tott fe le lős ség re nin cse nek fo gal mai. Nem csak én va gyok eb ben a te kin tet ben fel ké-
szü let len, ma ga az AKG, a di ák ja it in téz mé nyi leg fel sza ba dí tó is ko la pe da gó gi ai ön ké pe 
sem tar tal maz za ezt a tár sas sá got. Nem tu dom, nincs-e er re fe lé egy ak na el rejt ve, ami ha ma-
ro san le ve gő be re pí ti min den okos ko dá sun kat?)

A sza bad is ko lát az em ber a bör tön is ko la min tá já ra kép ze li el. A bör tön is ko lát a tör vé-
nyek tart ják zár va, nem a tan árok és a ta nít vá nyok. A sza bad is ko lát pe dig tör vé nyek tart ják 
nyit va, az el vek zúz zák szét a fa la kat, a pe da gó gu sok és a di á kok al kal maz kod nak, amott a 
fog ság hoz, emitt a sza bad ság hoz. Az ana ló gia nem tel je sen alap ta lan. Annyi ra nem, hogy a 
sza bad AKG-ban van nak is olyan tan árok és olyan di á kok – ezt per sze nem meg ro vás ként 
mon dom –, akik szá má ra a sza bad ság kény sze rű al kal maz ko dást je lent. Mást szok tak meg, 
szí ve seb ben cse le ked né nek más ként, de va la mi ért vál lal ták a le mon dást meg szo kott sá ga ik-
ról, sa ját jobb meg győ ző dé sük ről. (Az tán per sze idők múl tán vál hat nak a sza bad pe da gó gia 
hí ve i vé és akár vi té ze i vé is, ha ez nem is túl könnyű út, és nem is túl gya ko ri tör té net. Ami-
re amúgy is csak ak kor ke rül het sor, ha nem épp azért jöt tek az AKG-ba, mert ra bi á tus ter-
mé sze tü ket, mely től a leg ke vés bé sem kí ván nak meg sza ba dul ni, egyet len más is ko la sem 
vi sel né el.) An nak a di ák nak, aki a ha té ko nyabb ta ní tást kö ve te li, ész re nem vé ve, hogy a 
ha té ko nyabb ta nu lás ra fel kí nált le he tő sé ge ket ki hasz ná lat la nul hagy ja, an nak a ta nár nak, aki 
un ja és el ke rü li a sza bad ság ról szó ló sza ka dat lan is ko lai vi tát, so kat kell tűr nie a sza bad ság 
mi att, mond hat nánk úgy is, hogy a sza bad ság ké nye-ked vé re bán hat el ve lük. Bár a sza bad-
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ság pe da gó gi á ja ter mé sze te sen tar tóz ko dóbb, mint a fog sá gé. El kell vi sel nie, hogy foly ton 
sa ját fegy ve re it for dít ják ve le szem be. (Ér de kes, hogy a bör tön is ko lá nak és a bör tön pe da-
gó gi á nak is van nak emi nen sei, akik fo goly ként vál nak fel sza ba dul tak ká, és sok jó tör tén het 
ve lük ez ál tal; per sze azért so ha sem vál nak sza bad dá. Mint ahogy a sza bad is ko la fog lyai 
sem vál nak so ha ra bok ká, bár né ha nagy árat kell fi zet ni ük a sza bad bol do gu lá sért.)

Ugya nak kor ez az ana ló gia még is sán tít. A sza bad ság pe da gó gi á ja tö ké le te sen mű kö dés-
kép te len olyan vál to zat ban, hogy egy sza bad is ko lai prog ram hoz hoz zá ren de lünk ele gen dő 
szá mú ta nárt, s been ge dünk annyi ta nu lót, amennyi be fér. Ahogy a tör té ne lem is igen 
ko moly fel té te le ket tá maszt a sza bad ság ra áhí to zó tár sa dal mak kal szem ben, úgy a sza bad 
is ko lá nak is ne he zen tel je sít he tő elő fel té te lei van nak. Ezek kö zül most csak azt eme lem ki, 
hogy a sza bad is ko la el kép zel he tet len a sza bad is ko la pe da gó gi á já nak hi te les és ava tott kép-
vi se lői és a sza bad pe da gó gi á ra szö vet ke zett tes tü let nél kül. A sza bad ság pe da gó gi ái sze mé-
lyes pe da gó gi ák, el len tét ben a nem a sza bad ság ra épí tett pe da gó gi ák kal, me lyek akár hi va-
ta li úton is mű vel he tők, szer vez he tők, ter jeszt he tők, mű köd tet he tők. (A sza bad pe da gó gia 
te hát nem paradigmatikus rend szer, bár van nak rend szer sze rű fel tét elei és paradigmatikus 
össze füg gé sei.)

Az AKG-ban mind két fel té tel adott volt. A sze mé lyes is és a tes tü le ti is. Az is ko la ala pí tás 
tör té ne te te hát el be szél he tő lett vol na akár a meg ha tá ro zó egyé ni sé gek sze mé lyes tör té ne te, 
akár a tes tü let ki for má ló dá sa ré vén.

(Ta nul sá gos, hogy ezt a hat-nyolc évet sen ki nem ne ve zi ala pí tá si idő szak nak, pe dig mind 
az ese mé nyek, mind a fel adat nagy sá ga ezt in do kol ná. Az AKG-s idő egy szer re volt túl 
gyors, mond juk, a lel ki tör té ne tek vagy a ta ná ri fel ada tok sze rint, és túl las sú egy is ko la 
fel cse pe re dé sé nek át la gos idő igé nye sze rint.)

A pil la nat nyi ál lás ki lenc ven hat tá ján az, hogy ezek a meg lé vő adott sá gok mint ha meg sem 
let tek vol na, olyannyi ra nem a be tel je se dés, ha nem a hi ány van na pi ren den. Horn György, 
aki nek több is ko lá ra va ló te het sé ge és ere je volt és van, ma a sa ját is ko lá já ban ki csit még is 
olyan, mint egy nyug díj előtt ál ló fő nök, aki től min den ki tart, aki re min den ne héz hely zet ben 
szük ség van, de akit már sen ki nem vesz egé szen ko mo lyan, és épp a sza bad is ko lá ra vo nat-
ko zó kö ve te lé sei, té te lei, gon do lat me ne tei, két ség beesé sei, kri ti kái, kö töz kö dé sei a leg ke vés bé 
si ke re sek. Ho lott a sza bad is ko la pe da gó gi á já nak egy ér vé nyes vál to za tát te rem tet te meg. Mi 
tör tént Horn Györggyel, hogy meg nyert min den meg nyer he tő kis és nagy csa tát, és még is 
vesz tés re áll a há bo rú ban? Alig ha nem a sze mé lye sen kép vi sel he tő pe da gó gi ák nak meg van a 
ma guk ak ció rá di u sza, ha tó kö re. S az AKG-t na gyobb ra mé re tez ték an nál, mint ami sze mé lye-
sen meg mű vel he tő. És Horn mi nél in ten zí veb ben volt je len egy-egy do log ban, an nál job ban 
hi ány zott egy re több hely ről. Fan tasz ti kus tel je sít ményt nyúj tott az is ko la kép vi se le té ben, 
kö vet ke zés kép pen epi zo dis tá vá vált az is ko la éle té ben. Sok di ák kal tar tott fenn szo ros kap cso-
la tot, te hát egy re több di ák szá má ra vált ne he zen meg kö ze lít he tő, sze szé lyes hi va ta li em ber ré. 
A kö zös sé gi kép vi se let el ide ge ne dett szak fel ada tá vá vál to zott, rop pant ener gi á kat emész tet tek 
föl ki tö ré si kí sér le tei, emi att nyi tott kol le gi á lis kap cso la tai el sor vad tak, és ma gán kap cso la tai 
vál tak do mi náns sá. Szen ve dé lyes volt az egyik do log ban, ér zé ket len né vált sok má sik ban. 
Nem ad ta föl a sze mé lyes ség irán ti igé nyét, és egy szer re csak sze mé lyes ke dé sek be bo nyo ló-
dott. Har colt a bel ső, in téz mé nyi egye te mes ség irán ti ér zé keny sé ge meg őr zé sé ért – sér tő dé-
kennyé, túl ér zé kennyé, la bi lis sá vál to zott. Lét kér dé sek re kon cent rált, így hát ész re vét le nül 
is me ret len hely zet be sodorta az élő is ko la.

Ezek a lát sza tok. Utá na le het ne jár ni, hogy mi tör tént ve le és az is ko lá val va ló já ban. (És 
tegyük hoz zá, Horn hoz ha son ló an Orosz lány Pé ter nek, Harsányi Zsu zsá nak, Sík Esz ter nek, 
Papp Zsu zsá nak, Ja kab György nek, Pleplár Gá bor nak, Sza bó Esz ter nek, Sza bó Im ré nek, 
Kékesi Lász ló nak, Mitcsenkov Andrásnénak, Misley Ju dit nak és Ke le men Hajnának – az 
ala pí tók ból megmaradtaknak – is van, lett is ko lai ma gán tör té ne te. Ezek a ma gán tör té ne tek 
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annyi ban kü lön böz nek Hor né tól, ill. annyi ban el len té te sek Hor né val, hogy a tá vo lo dó, el kü-
lö nü lő is ko la ré szek for ron gá sa it, ke ser ve it hor doz zák. Van kö zü lük olyan, aki egy sze rű en 
el rej tő zött az is ko lá ban, van, aki sán cot épí tett ma gá nak, van, aki fel leg vá rat, van, aki bun-
kert, van, aki el vesz tet te az ér zé keny sé gét, van, aki bo ga ras lett, van, aki szi go rú an fel osz-
tot ta az éle tét az is ko la és a nem is ko la kö zött, van, aki magánosította is ko lai éle tét. Ahogy 
Horn a köz ügye ket ma gán ügye i ként ci pe li és szen ve di, úgy a töb bi ek a ma gán ügye i ket 
köz ügye sí tet ték. S per sze mű köd te tik az is ko lát, ki ra gyo gó an, ki esen dőb ben.)

A tes tü let is sze mély. Ahogy szok ták mon da ni, több, mint tag jai össze ge. Ki lenc ven hat 
őszén már ott tart a bom lás, a meg ha son lás, hogy be kel lett ve zet ni a kö te le ző rész vé telt a 
tes tü le ti ér te kez le te ken. Ami nek per sze nincs sem mi ér tel me, hi szen nincs mi től és ki től 
fél ni, ha csak az is mét lő dő in du la tos ki fa ka dá sok tól nem. Ami mi att er re a ha tá ro zat ra sor 
ke rült, azt mo ra li zá lás sal alig ha le het fel szá mol ni. A cím zet tek amúgy sem hall ják (meg) a 
cél zást.

A tes tü let el szót la no dott. Tag ja ként szin te sen ki nem bí zik ab ban, hogy meg tud ja ér tet ni 
ma gát a töb bi ek kel, hogy a sza vak kal bár mi re meg ol dást le het ta lál ni. Kép zel jük el, har-
minc-negy ven ko moly, érett pe da gó gus, te het sé ges, ön tu da tos fel nőtt ül és hall gat bé nul tan. 
Ta nács ta la nul, hogy van ez vagy az a prob lé ma, de úgy is fö lény ben van ve lük szem ben, 
za va ro dott sá guk ör dö ge csak ar ra vár, hogy va la ki meg szó lal jon, vi hog va má ris le csap, 
el há rít ha tat la nul.

Vagy a má sik vál to zat. Sö tét fel le gek az is ko la egén. Tes tü le ti ülés. Lát szó lag annyi tör-
té nik, hogy egy konk rét ügy ben – jö het nek-e az AKG-ba a tan árok gye re kei – Horn tá vol-
lét ében igen nel sza va zott a több ség. Ő sé rel me zi, hogy nél kü le, értsd, tes tü le ti tag, pe da gó-
gi ai ve ze tő nél kül egy szá má ra el vi je len tő sé gű dön tés re sor ke rült, sor ke rül he tett. Per sze 
a dön tés sel sem ér tett egyet. Ez a vé let len eset ki vált ja az is ko la gyar ló sá gai el le ni fron tá lis 
tá ma dá sát, és le mond a pe da gó gi ai ve ze tés ről. Eb ben a hely zet ben ül együtt az is ko la 
vá lasz tott pe da gó gi ai ve ze tő sé ge. A hely zet ér tel me zé sé re, meg ol dá sok ke re sé sé re. És két 
órán ke resz tül jó ked vű anek do tá zás fo lyik, if jú ko ri bot lá sok ról, fo ci ról, nők ről, csa lá di, 
vi lá gi, is ko lai em lé kek ről. Olyan a je le net, mint ha egy meg hitt, fel sza ba dult, tan év zá ró 
tá bo ri es te vol na. Pe dig min den ki nek ka par a tor ka. Ter mé sze te sen Horn nak is, aki ra gyo gó 
tár sa sá gi em ber, s mint ha most nem is vol na más vá gya, mint la zí ta ni, pe dig ez a ne vet gé lős, 
ke dé lyes lég kör mint va la mi át ha tol ha tat lan há ló szo rít ja az együtt lé vő ket. Min den ki ar ra 
gon dol, hogy baj van, és ha nem tu dunk be szél ni ró la, az zal is rosszabb – és még is min den-
ki más ról be szél. Egy kel le mes fa la to zás is meg esik. Mint ha Horn így tri um fál na, hogy 
tes sék, minden nek vé ge, és el me rül tök a könnyed tré fál ko zás ba, nem me ri tek fél be hagy ni, 
bo lon dot csi ná lok be lő le tek, de egyikőtökben sincs annyi tar tás, hogy fél be sza kít son, 
olyannyi ra el fo gyott bár mi fé le le het sé ges mon da ni va ló vagy bá tor ság, te hát nincs to vább, 
minden nek vé ge. (És va ló ban, hoz zá szok tak, hogy ön ma gát is ön ma ga sza kít ja fél be. Ez a 
rend. S ha nem így tör té nik, ak kor üzem za var ke let ke zik.) Az tán ami ez után az ideg őr lő 
vi dám ság után tör té nik, nem hoz, nem hoz hat már ka tar zist.

A gyer mek, a di ák sza bad sá gá ra szer ve ző dött is ko la meg tor pant. Van a sza bad ság, aki 
egy el vi sel he tet len, foly ton elé ge det len ke dő, elhallgattathatatlan, pisz ká ló dó, nagy po fá jú, 
örök ké elé ge det len tan fel ügye lő, mind ig a tan árok sar ká ban van, a nya ku kon lóg. És van az 
is ko la, ame lyik bol do gul ni akar, tan árok, akik össze me le ged tek ki vált sá ga ik kal, kéz zel fog-
ha tó si ke re ket sze ret né nek, olyas fé lé ket, ami lye nek kel a le he tő leg töb ben elé ge det tek. És 
Horn, aki a sza bad is ko lá ra fel tett éle té vel a kel le mes sé hű lő is ko la meg te rem tő jé vé lett, 
most fog va van.

Kié az is ko la? So ká ig meg vol tam győ ződ ve ar ról, hogy min den igye ke zet és tet te tés 
el le né re Horn György ke zé ben van nak a szá lak. Most azt gon do lom, hogy meg vál to zott a 
tény ál lás. Lát szat ra Horn György az is ko la ve ze tő je, va ló já ban pe dig az is ko la már sze mély-
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te len, önál ló mű kö dés ben van, mint in téz mény, nagy já ból egy be állt (ke vert) ér ték rend del, 
szo ká sok kal, pe da gó gi á val, ügy vi tel lel. Fi a tal, az ala pí tók nál fi a ta labb ta ná rok kal be szél-
get ve jöt tem rá er re. Hogy ők, akik a tes tü let pe ri fé ri á ján vol tak, ked ves, ér de kes, szí nes 
figu rák a ko moly fe le lős ség gel cse lek vő „öre gek” közt, akik nem vol tak, nem le het tek Horn 
ki vá lasz tott jai, ba rá tai, szö vet sé ge sei, hí vei, lib ling jei, egy szer re csak bir to kon be lül le vő 
ha tá ro zott is ko la pol gá rok ká vál toz tak. Ne kik nincs kö zük a nyolc va nas évek vé gi is ko lai 
ál mok hoz. Ők a ki lenc ve nes évek kö ze pi al ter na tív kö zép is ko la dol go zói. Egyál ta lán nem 
ér tik, mi ve szett el a ter vek hez ké pest, vagy ha ér tik is, nem fáj lal ják, vagy ha fáj lal ják is, 
nincs mi at ta lel ki is me ret-fur da lá suk, va gyis morálisan nem igaz gat ha tók, ahogy ez ed dig az 
AKG-ban szo ká sos volt. Szá muk ra a mű kö dő is ko la nem egy bo rot va élen tán co ló pe da gó-
gi ai kí sér tet (kí sér let), mely nek szel le mi sé gét(!) a kény sze rek sza ka dé kai fe nye ge tik, ha nem 
egy ren des, jó, sőt na gyon jó mun ka hely (fi ze tés, sza bad ság, egyé ni ség stb.), ki csit zi lált 
ősök kel. Meg jegy zem, én Horn nem ze dé ké hez tar to zom, te hát a vizs gá ló dá sa im so rán 
mind vé gig az ő nem ze dé ki né ző pont juk ból fog lal koz tam az is ko la ügye i vel. Szó val a fi a ta-
lok, akik per sze nem szük ség kép pen fi a ta lab bak élet ko ruk sze rint az ala pí tók nál, de AKG-s 
mun ka ide jük sze rint igen, nem ha tód tak meg at tól, hogy Horn György a kis is ko lá val min-
dent új ra akar kez de ni, hi szen tud ták, hogy ez úgy sem fog men ni, és azt is tud ták, hogy elég 
sok gond lesz ez zel a „ta lál mánnyal”, de a bé ke ked vé ért haj lot tak az egyez ség re, sőt az 
együtt mű kö dés re. Ez Horn György szá má ra pirruszi győ ze lem volt. A kis is ko lá ban ren ge teg 
ten ni va ló ja akadt, az is ko la pe dig, ki csúsz va a ke zé ből, csen de sen, bé ké sen a tes tü le ti több-
ség is ko lá ja lett.
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