
4.14. A sajtótájékoztató jegyzõkönyve (1994. március 24.) 

Dr. Csoma Gyula: Hölgyeim és uraim két témát jelöltünk ki a sajtóértekezlet témájául. Szeretnénk 
nagyon röviden bemutatni a Humanisztikus Alapítványi Iskolát, abból a célból, hogy híreljék el, hogy 
van, és hogy mit tud ez a program. A második gondolatkör pedig a kálváriáról fog szólni, hogy netán 
miért nem lesz a nyáron, a tanév végével Humanisztikus Alapítványi Iskola Magyarországon.  

Szeretném, hogy ha érzékelnék, azt a meggyôzôdésemet szeretném nagyon határozottan 
hangsúlyozni, hogy én elkötelezettje révén ennek a programnak úgy látom, hogy a magyar 
pedagógiai kultúra, az általunk poroszosnak nevezett nagyon kemény, nagyon szabályozott iskolai 
munka jegyében fejlôdött és bontakozott ki. Ennek a fejlôdésnek, ennek a gyakran porosz utasnak 
fejlôdésnek nagyon sok eredményét láttatja. A gyerekek, ha szerencséjük van, akkor tudnak, ha nincs 
szerencséjük, akkor kikerülnek az iskolából féltudással.  

Van egy félreértés a közvéleményben. Gyakran hallunk arról, hogy a gyermekközpontú iskola az 
nem teljesítményközpontú iskola, hogy a gyermekközpontú iskola az azért van, hogy a gyerekek jól 
érezzék magukat, ha tanulni akar, akkor tanul, ha nem akar, akkor is jól érzi magát. Nem errôl van 
szó, arról van szó, hogy a gyermekközpontú iskola az ugyanúgy a jó teljesítményekre törekvô iskola, 
mint minden egyéb teljesítményekre törô iskola, de közben nem teszi tönkre a gyereket, és 
felhasználja, alkalmazza mindazokat a korszerű, modern ismereteket, melyeket a pszichológia, 
szociálpszichológia, kommunikáció-elmélet, szociológia nyújthat a pedagógiának arról, hogy hogyan 
kell tanulni és tanítani, és hogyan él a gyerek, milyen a gyerek. Ez egy nemzetközi,  a világot átfogó 
pedagógiai mozgalom kereteiben megy végbe. Tisztelt hölgyeim és uraim a program akkor 
elkezdôdik, elôször a mestert, Benda Józsefet kérem. 

Benda József: Hölgyeim és uraim! Saját mondanivalómat kicsit távolabbról kezdeném, mint a 
program konkrét ismertetése, hiszen lényegét szórólapjainkon olvashatják, másrészt pedig jelen lévô 
pedagógus kollégáim, érdeklôdésük alapján szívesen tájékoztatják Önöket (Solymárról, Pécsrôl, 
Szigetvárról, Kerepestarcsáról, hívtunk és hosszan sorolhatnám honnan hívhattunk volna volna meg 
kollegákat). Magam arról szeretnék beszélni, hogy miért gondoljuk azt, hogy értelme van e 
munkának, amit 12 évvel ezelôtt keztünk el.  

Egy anekdotával vezetném be gondolataimat: mi történik akkor, ha négy angol találkozik? - Egy 
klubot alapítanak. Mi történik, ha négy német találkozik? - Egy énekkart alapítanak. Mi történik, ha 
négy japán találkozik? - Alapítanak egy vállalatot. És mi történik, ha négy magyar találkozik? - 
Alapítanak öt pártot.  

Azt hiszem, hogy ez az anekdota találóan fejezi ki országunk a lélektani állapotát, amely hazai 
közéletünket ma is jellemzi, és ez tíz évvel ezelôtt is igaz volt amikor munkánkat elkezdtük, bár 
lappangó formában. Ennek az állapotnak természetesen meg vannak a jól követhetô okai. Ha egy 
rövid eszmefuttatást megengednek, hadd emlékeztessem Önöket arra, hogy ebben az évszázadban 
mi minden történt itt a Kárpát medencében, amit történészeink mostanában kezdenek feltárni és 
elemezni.  

Az utolsó 70 évben az európai történelem sodrása annyiszor és olyan mértékben fordította szembe 
egymással ezt a társadalmat, hogy az egymásra rakódott gyűlölködés, félelem és agresszió légkörét 
az utolsó évtizedek már csak felerôsíthették. Gondoljunk végig néhány évszámot: 1914-18. Négy 
éven keresztül háború a Duna medencében, amit 1919-ben egy - ki tudja hogy nevezendô - vörös, 
néhány hónappal késôbb fehér terror követett. Míg az elôzô idôszakban a népek mentek egymásnak, 
a második és harmadik hullámot kiegészítette a népen belüli társadalmi csoportok /osztályok/ 
egymás elleni harca. Az országot ezután feldarabolták, ami egy kollektív kudarccal és bűntudattal 
fertôzte a kapcsolatokat, és azt a 29-33-as  gazdasági világválság újabb érdekellentétek felszínre 
hozásával erôsítette. Nem telt el hét év, és megkezdôdtek a zsidóüldözések Magyarországon, majd 
a második világháborúban az ország két nagyhatalom érdekszférái közötti ôrlôdése következett. Alig 
múlt el három békeév, és érkeztek haza Szibériából a deportáltak, kezdôdött a Rákosi-terror, amely 



nyolc év múlva újabb forradalomba torkollott, és amelyet egy újabb véres retorzió követett. Míg a 
korábbiakban a makroszervezetek és csoportok álltak szemben egymással, késôbb már a közép- és 
mikrotársadalmi egységekben is jelentkezett ez az ütközés és a családok intim szférájáig terjedt. 43 
év alatt kilenc társadalmi krízis a Kárpát-medencében. A gyűlölet, az ellenségeskedés hétköznapi 
tapasztalata uralja mindennapjainkat. Megalázkodás és szolgalelkűség, a cinizmus és gôg fertôzi 
kapcsolatainkat. Alig-alig találkozhatunk nemeslelkűség, segítôkészség megnyilvánulásaival; érett 
emberi bölcsességgel, elégedett, nagyvonalú emberekkel és sorsokkal. 

Amikor a programot kidolgozásához fogtunk, az volt a célkitűzésünk, hogy egy másik 
magatartásmodellt, egy másfajta kapcsolati kultúrát mutassunk föl.  

Nemrég a Soros Alapítványnak voltam egy rendezvényén, és ott egy amerikai, hasonló programon 
dolgozó kutatócsoport egyik tagja föltett egy kérdést: vajon van-e más útja az emberi életnek, mint 
amely az együttműködés felé vezet? Hozzá teszem: van-e más utunk, ennyi sorscsapás után, nekünk 
felnôtteknek, mint megtanítani a következô generációt egy olyan  életvitelre, amiben az elsô helyen 
a kölcsönös tisztelet, tolerancia és az együttműködés áll? 

Mai helyzetünkbôl levonva a konzekvenciát úgy vélem, ha ebben az országban ezt nem lehet elérni, 
és nem lehet keresztülvinni egy olyan iskolaprogramot, amely ilyen célkitűzéseket fogalmaz meg, 
akkor az teszi jól, aki emigrál ebbôl az országból, azt hiszem. Úgy gondolom, hogy programunk 
megszületése és a fejlôdésénke biztosítása társadalmi szükségszerűség, és errôl 
kormányprogramnak, nem pedig egy perifériára szorított iskolaprogramnak kellene szónokolnia. 

Dr. Sziklai László: Tisztelt hölgyeim és uraim, én 12 évvel ezelôtt találkoztam egy konferencián 
Benda barátommal, aki - nagy örömömre - egy olyan iskolamodellt rajzolt fel és adott elô, amellyel 
lehetne gyógyítani azokat a problémákat, amelyeket én a kutatásaim során a kisgyermekkori 
sérülések és ezek következményei folyamán találtam.  

Azóta a magam módján segítem, és részt veszek a munkában, mert az a meggyôzôdésem, hogy 
azok a disszonáns jelenségek, amelyeket a modern társadalom indított el, és amely egyre tragikusabb 
lesz az egész társadalom és az emberiség számára is, ez az egyik lehetséges módja lehet, - és ez 
tényleg meggyôzôdésem - hogy ezeket a disszonanciákat és következményeit az emberiség javára 
fordítva javítani lehessen.  

Én is család-kutatással foglalkoztam, és azt hiszem nem mondok újat, mindenki elôtt nyilvánvaló, 
hogy Magyarországon évente 28-30 ezer család válik el, megy tönkre vagy esik krízisbe, ami kb. 40-
45 ezer embert érint. Akármilyen kultúrált viszonyok között történik ez a válás, ezt sérülés nélkül a 
gyerekek nem ússzák meg. Régóta disputa tárgya pedagógusok és szülôk között is, hogy vajon ki a 
felelôs a gyerekek állapotáért. Az általános iskolát végzetteknek kb. 24,9 %-a funkcionális analfabéta, 
tehát nem tud helyesen olvasni és írni, bár a 8. osztály végére megvan az általános iskolai 
végzettsége. Miért vannak ezek az óriási számban elôforduló antiszociális viselkedések különösen a 
fiatalkorúak körében, miért vannak a devianciák, miért van a kábítószeressé vált fiatalok, akik 
csellengenek, kallódnak, tulajdonképpen ki a felelôs érte.  

Egy ping-pong effektus érvényesül - nézetem szerint - a szülôk az iskolára, az iskolák természetesen 
a szülôkre hárítják ezért a felelôsséget. Itt én most nem szeretnék ebben a kérdésben ítélôbíró lenni, 
de egy történelmi és szociológiai tény feltétlenül hangsúlyozni kell.  

A személyiség fejlôdésében az elsô kritikus fázis, az a 3-5 esztendô, amit a gyermeknek illik a családi 
környezetében olyan körülmények között tölteni, hogy kialakulhassanak a lelkét szabályozó olyan 
fiziológiai vagyis definiálható mechanizmusok, amelyek késôbb alkalmassá teszik egy zavarmentes 
szociális beilleszkedésre, mert ha ez nem alakul ki vagy nincs meg az alapjai, a szociális értékek 
kialakulásának, akkor ez késôbb szinte visszafordíthatatlan tendenciákat indíthat el a gyermekeknél, 
és megállíthatatlan lesz a folyamat, mert az iskola nem tudja pótolni, különösen a porosz mentalitású 
iskola, ahol a kérdez-felelek, ahol a rideg tantervközpontúság érvényesül, nem tudja kompenzálni, 



csökkenteni ezeket a hatásokat, amelyek egy külsô társadalmi kényszer hatására a családoknál 
elôfordultak.  

Ugyanis itt az a nagyon érdekes és elborzasztó dolog áll elô, hogy tulajdonképpen a társadalom 
felelôs azért, hogy a családok így néznek ki, ahogy kinéznek, de amikor már a deviancia elôfordul, 
amikor már elindulnak más irányba, amikor már mássá válnak a gyermekek, akkor ugyanaz a 
társadalom újjal mutogat rá, börtönbe, javító intézetbe zárja, megbünteti, és különbözô szankciókat 
eszeli ki, hogy valami módon belekényszerítse valami utcába, holott annak a lehetôségét kellene 
megteremteni, hogy a családoknak lehetôségük legyen arra, hogy a gyermekükkel úgy 
foglalkozzanak, hogy a normális, bajmentes, hibamentes szocializációját elôsegítsék.  

Tulajdonképpen minden épeszű családnak az a célja, hogy a gyermeküknek jobb legyen. A családok 
egy részének erre megvan a lehetôsége, egy másik részének nincs meg a lehetôsége, ennek a 
háttérviszonyairól nem szeretnék beszélni.  

A dolog lényege a következô: Egy kétkeresôre orientált társadalomban, ahol az anya könnyezô 
szemekkel viszi az egyik legkegyetlenebb intézménybe, a bölcsödébe a gyermekét, mert nem tud 
vele mit csinálni, mert a pénzt meg kell teremteni a megélhetéshez, és sírva adja oda a gondozóknak, 
és sírva megy érte, hogy vajon mi történt a gyerekével. Ezeket a feszültségeket, szorongásokat, 
amiket ezeknek a kisgyerekeknek át kell élni, ezt az esti egy-másfél órás foglalkozással a szülôk nem 
tudják pótolni. Tehát egyszerűen emocionálisan sérülnek ezek a kisgyermekek, és ezzel az 
emocionális sérüléssel kerülnek be az iskolába, ahol tovább kezdik ezt a szabályozást a porosz típusú 
iskolákban, tovább kezdenek felelôsségrevonást alkalmazni, és fegyelmezni valami módon, hogy 
betereljék abban az utcába, amit a társadalom elképzelt.  

Mi is láttuk azt, hogy a tanórának mennyi ideje megy el, a tanárnak mennyi ideje megy el arra, hogy 
a gyermeket fegyelmezze. 50 % körül jár, tehát gyakorlatilag a rendelkezésre álló tanidônek a felét a 
tanárok kénytelenek arra fordítani a hagyományos iskolákban, hogy figyelj ide, ne beszélj, tedd elôre 
a kezed, ne szólj a barátodhoz. Szóval egyszerűen, mirôl szoktatják le a gyermekeket az iskolában 
alapvetôen: az alkotásról. Leszoktatják arról, hogy át tudjon élni szeretetteljes légkört.  

Itt a humanisztikus jelzô, az iskolákat megkülönböztetendô, nagyon fontos dolog, mert itt valóban 
a gyermek van a figyelem központjában, és nem a tantárgy vagy a téma, és ezek a gyermekek, ahogy 
a képeken vagy az életben is látni lehet szeretnek alkotni, tudnak alkotni, örömmel alkotnak, és én 
megkönnyeztem, - meglett férfi létemre - amikor egy édesanya egy nagy összejövetelen azt mondta: 
"Köszönöm, hogy visszaadták a fiamat, aki undorodott a tanulástól, és mostanában, amióta idejár az 
iskolába, úgy kell este 9-kor kiszedni a kezébôl a matek könyvet, hogy hagyjad már, mert pihenned 
kell, és holnap is teljesítened kell." Összefoglalás-képpen a kutatási eredmény az volt, mert 
megvizsgáltam a szülôi háttérviszonyokat, a kulturális viszonyokat, stb., és a gyermekek 
teljesítményével, magatartásával, szándékával és intelligenciájával vetettem össze. Kiderült, hogy 
ahol a családi háttérviszonyokban bölcsödei elhelyezés, válás vagy krízis fordult elô folyamatosan, 
ezeknél a gyerekeknél teljesítmény-csökkenés volt látható; nehezen, illetve nem is tudtak 
beilleszkedni a csoportba, nem szerettek tanulni.  

Ezeken hogyan lehet változtatni? Ezért ujjongtam, amikor Benda elôadását meghallottam, hogy egy 
olyan iskolában, ahol a gyerekek, mert lehetôségük van arra, hogy átéljék a szeretetet, mert 
tulajdonképpen, a családi légkörben, egy szeretetteljes légkörben tudnak kialakulni azok az 
alapértékek, melyek a másik emberhez kötik. Ott tudnak kialakulni a biztonságérzetet sugalló 
magatartások, ott tudnak kialakulni az egymásra való odafigyelés lehetôségei. Ha ebbôl kiesik, vagy 
nagymértékben sérül, a Humanisztikus Kooperatív iskola az, ahol egymás mellett ülve, közösen 
dolgozva kompenzálni lehet ezeknek a sérüléseknek egy részét, és boldoggá lehet tenni, ugyanis nem 
a tanulás maga, ami a motivációs erôt adja, hanem a tudás, mint érték. Ez nagyon lényeges 
különbség.  

A hagyományos iskolákban míg a tanulásra ösztönzik a gyerekeket, hogy miért nem tanul, és 
kevésbé hangzik el az, hogy miért nem tudsz. Tehát a tudás, mint érték, ez önmagától 



felmagasztalódik egy olyan légkörben, ahol át tudja élni a gyerek a szeretetet, a biztonságot, hogy 
ôrá odafigyelnek, át tudja azt élni, hogy vele demokratikus módon bánnak, azt, hogy neki szava van, 
hogy a véleményét elmondhatja anélkül, hogy letorkolnák, megfenyítenék, segítik a kibontakozását, 
alkotását, dícséretet, jutalmat kap ezért, és boldogabb emberekké tudnak válni.  

Meggyôzôdéssel vallom, hogy lélektani értelemben nagyon sok féle módon bizonyítani lehet, hogy 
ez az az iskolatípus, amely elindíthatja gyermekeinket azon az úton, hogy a kisgyerekkorban 
elszenvedett kisebb-nagyobb sérüléseket, amely késôbb a felnôtt korban is problémákat 
okozhatnak, ezeket nagymértékben képes csökkenteni, és az eddigi eredmények alapján, ezt be is 
tudjuk bizonyítani, mert valóban így van, ezek a gyerekek sokat fejlôdtek, nagy a biztonságérzetük, 
szeretik a tudás élményét, szeretnek iskolába járni, és boldogabb emberekké fognak válni. 
Köszönöm. 

Dr. Csoma Gyula: Ennek a Humanisztikus Kooperatív Tanulás pedagógiai programnak létrejött egy 
iskolája, amely még van, és a második témánk, a kálvária arról szól, lehet, hogy nem lesz. Holló 
Gabriella doktornôt kérem, aki egyébként belgyógyász és az Iskolaszék elnöke. 

Dr. Holló Gabriella: A sajtó jelenlévô képviselôinek köszönöm az a lehetôséget és potenciális, amely 
problémánk nyilvánosságra hozatala jelent. Ahhoz, hogy tudjuk mi is történt az iskolánkban kicsit 
korábban kell kezdenünk a történetet. 1990-ben a Humanisztikus Kooperatív Tanulási program az 
újpesti Tanoda téri általános iskolában talált otthonra. Ebben az önkormányzati iskolában a HKT-s 
osztályok, mint tagozatos osztályok működtek. A program módszertanában olyan mértékben eltért 
egy hagyományos iskola működési kereteitôl, hogy abban a környezetben gyakorlása állandó 
problémákat szült, ezért az iskolában rövid idô alatt ellenzôkre talált. Ezen problémák kezelésére a 
tagozatos osztályok szülôibôl 1991 szeptemberében önálló érdekképviseleti szervezetet: 
iskolaszéket hoztak létre. Azt mondhatjuk, hogy ez az ország elsô működô iskolaszéke volt.  

Az újpesti Önkormányzat a kialakult helyzet tisztázására szülôi értekezletet tartott, melynek 
tapasztalatait levonva felvállalta egy új iskola létrehozását. Az 1992. január 23-i Iskolaszéki ülésen, 
amelyen a IV. kerületi Oktatási Bizottság képviselôi is jelen voltak, hivatalosan közölték, hogy 1992. 
szeptember 1-jétôl a HKT modell rendelkezésére bocsátják a mai is használt épületet, amennyiben 
megfelelô számú diák és pedagógus választja ezt a modellt. Az iskolaszék jelenlévô képviselôi 
számára az ajánlat azt jelentette, hogy a Bizottság elfogadta a módszer létjogosultságát, az új 
intézmény önkormányzati iskolaként fog működni.  

Március 16-án az Önkormányzati egyeztetésen derült ki, hogy az Önkormányzat - tekintettel 20 
működô általános iskolájára és a tanulólétszám folyamatos csökkenésére - nem vállalja teljeskörűen 
a létrehozandó iskola fenntartását, és csak alapítványi iskolaként történô működtetés esetén tudja 
az épületet átengedni. Ennek beindításához azonban az alapítvány nem rendelkezett a szükséges 
anyagi háttérrel, így az egyeztetések akkor félbeszakadtak. Március 26-án sikerült olyan 
megegyezésre jutni, amely szerint az Önkormányzat az iskola épületét térítésmentesen átadta az 
alapítványnak, biztosította az üzemeltetési költségeket, valamint a beindításhoz szükséges 
munkálatok anyagi fedezetét. 1992. június 2-án került sor az iskola átadás-átvételi szerzôdésének 
megkötésére az Önkormányzat és az alapítvány között. 1992. augusztus 29-én megkezdte önálló 
működését a Humanisztikus Alapítványi Iskola. Az iskolának volt épülete, a tantermekben voltak 
bútorok, de nem voltak taneszközök. A taneszköz-fejlesztés és pótlás továbbiakban az alapítvány 
feladatává vált.  

Az eddigiek is sejtetik, hogy ebben az esetben nem egy tôkeerôs alapítvány jótékonysági 
gesztusaként jött létre az oktatási intézmény, hanem a kényszer szükségszerűen hozta létre. Néhány 
hónapos működés után 1993 januárjában az elsô osztályos szülôk jelezték, hogy nem látják 
biztosítottnak a működés anyagi fedezetét.  

Márciusban az iskola új szerzôdést próbált kötni az önkormányzattal, mely szerint az intézmény 
átminôsült volna önkormányzati iskolává, azonban az önkormányzat ennek anyagi terheit nem tudta 
felvállalni. A bizonytalan körülmények miatt a tanév zárásakor ez az osztály elment az iskolából. A 



kialakult helyzetben az iskola képviselôi támogatást kértek problémáik megoldására az Oktatási 
Minisztérium helyettes államtitkárától. A témában a miniszterhez írt levelünkre a következô választ 
kaptuk: "Iskolaprogramjuk támogatási igényét szakmai értékeinek elismerése alapján jogosnak 
ítélték munkatársaink. A jelenlegi finanszírozási gyakorlat szakmai keretbôl külön szerzôdés 
megkötése esetén ad lehetôséget a program támogatására. Az ún. kísérleti iskolák támogatásával 
egyidôben Önökkel is külön szerzôdést kötnek konkrét feladatok elvégzésére. Elôreláthatóan július 
12-én kerül sor az ezzel kapcsolatos megbeszélésre."  

1993. július 12-én megtörtént a minisztériumban az egyeztetô tárgyalás, ahol elmondták, hogy 
taneszköz- és programfejlesztésre kaphatunk támogatást. Kértek egy kutatási tervtanulmányt és egy 
költségtervezetet, amelyet mi augusztus 19-én be is nyújtottunk. Szeptember 16-án értesítettek 
bennünket, hogy a tervtanulmányt szakvéleményezésre kiadták, majd szeptember 29-én arról, hogy 
további szakértôi véleményeket kértek. Ezek után következett 2 hónap, amikor nem tudjuk, hogy mi 
történt. December 12-én értesítettek, hogy december 22-re a témában egyeztetô tárgyalást tartanak 
a minisztériumban.  

Idôközben megkerestük az önkormányzatot, és december 17-én ismételten megpróbáltuk az 
iskolának az önkormányzati fenntartási kérését megerôsíteni. Az önkormányzat a korábbi 
támogatást a továbbiakban is biztosította, de a teljes fenntartást nem tudja vállalni. A december 22-
i minisztériumi megbeszélésen újabb tervtanulmány készítését kérték.  

1994 Január 17-én kérelmet nyújtottunk be a minisztériumba annak érdekében, hogy közoktatási 
megállapodást kössön az iskolával. Január 25-én újabb értesítést kaptunk, hogy a beadott terveket 
ismételten szakvéleményezésre adták ki, és további türelmet kérnek tôlünk. Januárban hatályba 
lépett a Közalkalmazotti törvény, ami az iskolákban kötelezô pedagógus-béremelést írt elô, amely 
többletterhét az eddig is hiányos költségvetésünk nem tudta kigazdálkodni. Így eljutottunk abba a 
helyzetbe, hogy az iskola pedagógusai több munkáért jóval kevesebb bért kapnak, mint bármely más 
állami intézményben dolgozó kollégáik. Február elején megtartott kuratóriumi ülésen az alapítvány 
vezetôsége úgy határozott, hogy nem kívánja a többlet anyagi terheket a szülôkre hárítani, hiszen 
ezzel sok rászorulót elzárna a lehetôségtôl, és a módosabb családok iskolaválasztási lehetôségeit 
növelné.  

Február folyamán több alkalommal jeleztük a minisztériumnak a kialakult helyzet 
tarthatatlanságát, ezek többnyire telefonbeszélgetések, illetve részben személyes megbeszélések 
voltak.  

A február 22-i iskolaszék ülésen - valószínűleg az eddigi kéréseink eredményeként - a minisztérium 
megfigyelôként a Fôvárosi Tankerület képviselôjét delegálta az ülésre, aki egyrészt megismerte a 
helyzetünket, másrészt megértette a próblémáinkat. Támogató feljegyzést készítettek, amelyet a 
helyettes államtitkárnak küldtek el. Egy további megbeszélésen felajánlották egy háromoldalú 
egyeztetô megbeszélés megszervezését a Minisztériummal, a Fôvárosi illetve az Újpesti 
Önkormányzattal.  

Március elsô hetében körlevelet küldtünk politikai és szakmai vezetôknek azzal a felhívással, 
miszerint sűrgôs segítség nélkül az iskolát nem tudjuk tovább fenntartani. Március 9-én újabb 
megbeszélés történt, ahol már a miniszteri tanácsos is részt vett, és a Tankerületi képviselô 
jelenlétében a Minisztériummal való szerzôdés elôkészítésérôl beszélgettünk. Március 10-én 
összevont szülôi értekezletet kellett tartanunk, ugyanis a szülôk az iskola addig megjárt útját, illetve 
a jelenlegi helyzetet nem ismerték. A szülôket valahogy fel kellett arra készítenünk, hogy nem tudjuk, 
hogy mi lesz az iskolával, és nem tudjuk, hogy mi lesz a gyerekeinkkel.  

Ennek eredményeként a szülôk nagy része nyilatkozott, hogy miért is szereti a gyermekét az 
iskolába járatni, aláírás-gyűjtést szerveztünk az iskola fenntartásának érdekében. Március 11-én 
levélben felkértük a Fôvárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságát, hogy mivel iskolánk vonzáskörzete 
kiterjed a fôváros nagy részére vállaljanak fenntartói szerepet. 2 nappal ezelôtt minisztériumi 
megbeszélés történik, ahol az elôkészítés ellenére nem kerül sor a szerzôdés aláírására. Az ok: csak 



abban az esetben kaphatunk támogatást a kutatási programra, ha az iskola működésének fedezete 
biztosított, vagyis elôbb fenntartót kell találnunk, utána a kutatási program támogatható. A baj csak 
az, hogy a fenntartók csak akkor hajlandók szerzôdést kötni velünk, ha látják azt, hogy a Minisztérium 
a programot magát támogatja.  

Március 22-én, vagyis tegnap értesültünk arról, hogy a Fôvárosi Önkormányzat Oktatási Bizottsága 
nem vállalja az iskola fenntartását. Eddig tartott a rövid történetünk, látható, hogy az események az 
utóbbi hetekben felgyorsultak, a megoldás viszont ezideig nem született meg. A helyzetünk pedig 
napról-napra bizonytalanabb. Látván ezt mások is június 30-ig megkaptuk a megoldást - talán a 
legszegényebb - barátunktól, az újpesti Önkormányzattól, de mi lesz a gyerekeinkkel szeptembertôl?  

A szülôk nagyrésze azért iratta ide a gyermekét, mert bízott abban, hogy a máshol negatív 
tapasztalatokat gyűjtött kis csemete emberi körülményekre talál. Néhány tanulónk már több iskolát 
megjárt, mire végre otthonra lelt. Itt jól érzi magát, mit fogunk nekik ezek után mondani? 

Dr. Csoma Gyula: Kérem szépen, fogják fel úgy ezt a sajtótájékoztatót, mint a Humanisztikus 
Alapítványi Iskola segélykiáltását. Tessék kérdezni. 

Szöllôsy Csaba: Megdöbbenten hallottam, hogy Holló Gabriella azt mondta, hogy március 22-én 
elutasította kérésüket az Oktatási Bizottság. 

Dr. Csoma Gyula: Hivatalosan még nem utasította el. 

Benda József: Szeretném megkérni, hogy a jelenlévôknek, mindenkinek a kezében van egy 
fénymásolt anyag, vegye elô, és  az utolsó oldalra hajtson. Hogy a helyzetet tisztábban lássuk, 
szeretném a költségeink változását Önöknek bemutatni. 1992-tôl napjainkig, a grafikonon látható, 
hogy az iskola indításakor meg voltak a működési feltételek. Ezt követôen a következô parlamenti 
döntések születtek: megemelték 2000 forinttal a pedagógus béreket, bevezették a 13. havi bért. Az 
infláció 28%-ot mutató 93-ban a statisztikai jelentések szerint, miközben a normatív állami 
támogatás kb 13%-kal nôtt. Ezt még át lehetett hidalni azzal, hogy jelentôsen megemeltük a 
tandíjakat, de közben megszűnt az adóalap-csökkentési kedvezmény. 

E tanévtôl csökkentették a tanárok óraszámát, bevezettték a Közalkalmazotti Törvényt és 25%-os 
infláció mellett nem emelték a normatív támogatást. Ilyen körülmények között alapítványi iskolát 
fenntartani nem lehet. Felelôsséggel nem vállalható, hogy a Parlament holnapi, holnaputáni döntései 
nyomán keletkezô hiányokat a szülôkre terheljük.  

Iskolánk más iskolákhoz képest többszörösen megfeszített energiával két éven keresztül 
bizonyította életképességét, és népszerűsége annak ellenére növekszik, hogy a más iskolákban 
természtesenen megadott háttérfeltételekkel rendelkezne. Más alapítványi iskolák talán annyival 
lehetnek jobb helyzetben, hogy esetleg a Rózsa dombon működik vagy a Szabadság hegyen 
működnek, más szülôi körrel. Ôk megtehetik hogy 10-13 ezer forintot kérnek havonta a szülôktôl, mi 
Újpesten nem. Így az alapítványi iskolák egy része életben marad, a többsége azonban meg fog szűnni 
ebben az évben. Errôl vannak konkrét jelentések, és errôl tud a kormányzat is. 

Dr. Csoma Gyula: Van kérném szépen egy szakmailag minden tekintetben igazolt, elôremutató, a 
magyar közoktatás számára létfontosságú pedagógiai program. Ezek frázisoknak hatnak, de én 
tudom és hiszem, hogy így van. Nem tudjuk hol elhelyezni, nem tudjuk megtalálni a feltételeit. 
Objektív, indokolt tények szólnak amellett, hogy nem tudjuk megtalálni a feltételeit, ez a konfliktus 
lényege a számomra, és valahol meg kellene keresni azokat a fogódzkodókat, azt a tágítási 
lehetôséget, ahol be lehet rakni ezt a programot a magyar közoktatás rendszerébe.  

Úr Gézáné: Hiszen országszerte több mint 70 osztály dolgozik ezzel a módszerrel, és ez ennek a 
módszernek a bázis iskolája, és ez egy továbbképzô bázis, ha mi megszűnünk, akkor gyakorlatilag az 
a további 70 osztály persze, hogy megszűnik, mert nincsen támogatottság, nincs mögöttük 
továbbképzô bázis. Igazából ez a gondunk. 



Dr. Sziklai László: Minden választási hadjáratban minden valamire való párt az ifjúság jövôjét a 
zászlajára tűzi valamilyen formában, felelôsséget akar vállalni érte. Ha ebben az egész folyamatban 
csupán arról lenne szó, hogy ennek a jövô jobbításának, milyen lehetôségei, útjai vannak, és ezek 
közül éppen az egyik a Humanisztikus Kooperatív Tanulás, ahol sokmindennek elejét lehetne venni, 
hogy ne legyen ennyi deviáns, antiszociális, ne legyen ennyi beteg gyerek, és boldogabbá lehetne 
tenni a társadalmat. Ha valaki jobbító szándékkal a politika porondjára akar lépni, merjen a jövôért 
felelôsséget vállalni olyan értelemben is, hogy szót emel egy ilyen kezdeményezés mellett. 

Hock Zoltán, Újpest alpolgármestere: Szeretném a jelenlévôket arról tájékoztatni, biztos, hogy az 
iskola június 30-ig fog működni, elképzelhetetlennek tartjuk azt, hogy a tanév közben fejezze be 
működését. Mielôtt eljöttem ide aláírtam egy átutalást 1,6 millió forinttal kisegítjük. Másrészt 
szeretném elmondani, hogy többször visszatérô téma volt ez az Iskolaszék elnökasszony elmondta a 
történéseket, néhány dologra én másként emlékszem. Elmondhatom Önöknek, hogy az újpesti 
Önkormányzat azt, amit eddig vállalt magára azt a jövôben is hajlandó magára vállalni 
természetesen. Azt mondtam az iskola képviselôinek legutóbbi beszélgetésünkkor, ha találnak 
mégegy - elnézést a kifejezésért - mégegy balekot, mint az Önkormányzat, akkor biztos vagyok 
benne, hogy az iskola tud működni.  

Az iskola működéséhez perspektivikusan van szüksége garanciákra, fôleg állami garanciákra. 
Egyszeri támogatásokból egy iskolát fenntartani nem lehet, a Jóska elmondhatja, mi 3 éve szoros 
kapcsolatban vagyunk egymással. Azt mondhatom Önöknek, hogy mi újpestiek azt gondoljuk, hogy 
egy peremkerületi önkormányzatnak nem lehet feladata, hogy egy kísérleti iskola teljes fenntartási 
költségeit magára vállalja, de ettôl függetlenül, mert azt gondoljuk, hogy ez egy jó iskola, azt 
gondoljuk, hogy egy fontos célt szolgál, új színfoltot hoz, színesíti azt a palettát. Mindenképpen 
érdekeltek vagyunk abban, hogy ez az iskola ne szűnjön meg, tehát azt, amit eddig tettünk, a 
továbbiakban is magunkra tudjuk vállalni. Most teljesen hivatalosan, nem ígéretként hangzik el, az 
1,6 milliót átutaltam mielôtt eljöttem, tehát megkapják a jövô héten. Eszerint van még idejük, talán 
3 hónapja van az iskolának, hogy a Fôvárosi Önkormányzattal az esetleges megállapodást meg tudják 
kötni. Ha lesz még akár az Önkormányzat, akár a kulturális kormányzat, akkor én bizton állíthatom, 
hogy a IV. kerületi Önkormányzat nem fog elzárkózni. 

Radnainé Barkóczy Emese (igazgatónô, Nagytarcsa): Én írtam egy cikket a Köznevelésbe. Három 
évvel ezelôtt azzal kezdtem a dolgomat, hogy elmentem minden konferenciára, minden 
továbbképzésre, mi az az új színfolt, mi az az új, amit az iskolába bevihetek, és hogy ezt a poroszos 
módszert valahogy megszínesítsem, és segítsek a gyerekeken, mert ott tartunk, az egész ország ott 
tart, hogy a gyerekek utálnak iskolába járni, van egy 6-os fiam.  

Bizony reggelente úgy kell kirugdosni az ágyból, hogy iskolába kell menned, mert nem szeret 
iskolába járni, és biztos vagyok benne, hogy ez nem az én hibám, nem a kolléganôm hibája, ez az 
iskolarendszer hibája. És ha megpróbálunk valami újat, akkor elôbb-utóbb a falnak ütközünk. Ez 
jellemzô az egész oktatásügyre. Három évvel ezelôtt véletlenül jutottam el erre a Humanisztikus 
Konferenciára, ott ismertem meg a módszert. Sokféle módszert megnéztem még, gondoltam, hogy 
ez az, amit egy egyszerű községi iskola is bevezethet. Nem kell hozzá átépíteni az iskolát, nem kell 
hozzá többmillió forint, ami általában a községi iskoláknak nincs. Nem kell hozzá pedagógusokat 
átképezni, elég az évente 3 napos tanfolyam, és egy-két napos továbbképzés esetleg. Én olyan 
emberközelinek tartottam, olyan gyermekközelinek, mi éppen tegnap tartottunk egy értekezletet az 
iskolában, ahol elhatároztuk, hogy szeptembertôl, hogy az alsótagozatban bevezetjük ezt a módszert.  

Tudom, hogy az országban nagyon sok iskolában foglalkoznak ezzel a módszerrel, és biztosan, ha 
hamarabb tudják többen eljöttek volna, és alátámasztották volna a gondolataimat. Ettôl függetlenül 
én szeptemberben bevezetem az iskolánkban, hogy továbbképzés hol lesz, arról majd idôben 
szóljatok, hogy tudjuk. 

Dr. Orbán Józsefné, tanítónô, Pécs: Én két éve foglalkozom ezzel a módszerrel. Ami engem 
megragadott, amikor elolvastam Benda József tanulmányát errôl a módszerrôl, hogy annyira 



megalapozottnak tartottam pszichológiailag és pedagógiailag, és azt mondtam, hogy én ezt akarom 
csinálni. Ezután nyomoztam, hogy vajon hol is található a Benda, hol találhatók azok a kollegák, akik 
ezzel foglalkoznak, Végülis sikerült a továbbképzésre eljutni. Utána pedig beiratkoztunk az éves 
továbbképzésre, amit még most is végzünk, és szeretnénk befejezni.  

Engem a Pedagógiai Kabinet támogat, tehát ez is nagyon jó, hogy a Pedagógiai Kabinet is felfigyelt 
erre, és hajlandó támogatni, fizetni az utiköltségemet és a tanfolyami díjat, tehát nekem ez nem kerül 
pénzbe. Tartottam Pécsen tanítónôknek, óvónôknek errôl a módszerrôl elôadást, amely az elméleti 
anyagot tartalmazza és a saját tapasztalataimról számoltam be, a szülôi véleményeket is belefoglalva. 
Holnap tartok a saját iskolámban egy elôadást, mert van érdeklôdés. Oda akarok kilyukadni, hogy 
nagyon sajnálnám, ha ennek végeszakadna, és most kezdôdik el más városokban és falvakban is 
ennek a módszernek az alkalmazása. 

Dr. S. Nemes Éva, filozófia tanár, Államigazgatási Fôiskola: Nem akarom ezeket a finoman 
fogalmazott hozzászólásokat egy élesebb irányba elvinni, de azt azért hagy jegyezzem meg, hogy a 
filozófia mindig élesebben fogalmaz, mint más tudomány, mert számára a rejtett összefüggések is 
napvilágra jönnek esetenként.  

Azt hiszem, hogy ha filozófikusan nézzük meg a dolgokat, akkor, nem fogunk rosszul járni, mert 
hajlamosak vagyunk arra, hogy esetleg egy pedagógus szakma problémájának tartsuk azt, ami most 
elhangzana. Azt hiszem nem árt, ha átgondoljuk azt, hogy nem véletlen, hogy magyarországon még 
mindig 80-90%-os a szellemi gyermekhalandóság, amin azt értem, hogy mire a gyerekbôl fôiskolás 
lesz, addig szinte 100%-ban kiölik belôle mindazt a kezdeményezôkészséget, mindazt a 
konstruktivitást, amit születésekor magával hoz ebbe a szép világba.  

Néhány dologra szeretném felhívni a figyelmet. Nem véletlen talán, hogy Tinódi Lantos 
Sebestyénnél is úgy hangzik már a dolog, hogy "az udvari virátusok, kulcsárok nem szívesen adnak 
szegény deáknak", egy udvarbírónak vagy kulcsárnak a nevére sem emlékszem Tinódi Lantos 
Sebestyén korából, Tinódi Lantos Sebestyén nevére igen. Ha tovább megyünk Csokonainál: az is 
bolond, aki poétává lesz magyarországon, mert szponzorokat kellett keresnie műveinek kiadására a 
szerencsétlen Tempefôinek.  

Azt hiszem, hogy be kéne látnunk, hogy egy olyan országban élünk és dolgozunk, ahol utolsó 
szempont egyenlôre az, hogy az emberek fejét belülrôl kiművelni.  

Én nem mondok semmi olyat, hogy ezt el kell fogadni vagy el kell utasítani, mindenesetre fel kellene 
mérni, hogy milyen mélyek ennek a gyökerei, és ha az ember a sajtótól valamit kérhet, akkor az, hogy 
segítse ezt felmérni, - ez az egyik amiért szóltam - a másik pedig az, hogy ha felmérni segíti, 
markánsan és publicisztikusan kérdezzen arra, hogy hol van az a pénz. Meggyôzôdésem, hogy a pénz 
van, a pénz létezik. Ha valaki egy nagyon jó, kissé meredek témát akar magának, akkor erre 
egyenesen kérdezzen rá; hol van a pénz? 

Gazsó Tibor: Amit el akartam még mondani, a filozófusnô elmondta most. Azért nem akartam errôl 
beszélni, mert szándékosan írtam le a sajtólevelet, hogy milyen üzeneteket szeretnénk sugározni, és 
abban az is benne volt, hogy ez már messze nem egy iskolának meg egy alapítványnak az ügye, 
hanem ez nemzeti ügy. Két olyan mulasztás történik egy gyerek életében, elôször amikor a család 
nem találja meg hozzá a kanalat, elnézést a nagyon triviális kifejezésért, másodszor amikor a 
környezô társadalomban úgy érzi, hogy abszolút semmi keresnivalója nincs, és egyre inkább 
növekednek a szocializációs problémák. 

 


