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Feleségemnek ajánlom…

 Aki, 35 éve szolgálja a köznevelés szent ügyét, az alábbi hitvallással:

„Csak oly tanítás érdemli meg igazán nevét, mely az érzés- és vágyrendszerre nemesítőleg 

hat; csak olyan nevelést mondhatunk nevelésnek, mely tiszta fogalmakra, igazságokra vezeti a 

tanítványt, mert az igaznak, jónak, szépnek megismerése nagyban nemesíti az érzelmeket, kellő 

irányba tereli a vágyakat; csak ott lehet valódi nevelés, hol a szoros érteményű nevelés és tanítás 

összehangzásban áll.”

Lubrich Ágost 

(1871)
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ELŐSZÓ – ZSOLNAI JÓZSEF EMLÉKÉRE

„Ha föltesszük a kérdést, hogy tanítható-e az érték vagy az értékelés általában, különböző 

feleleteket kapunk. Azonban helyes csak az a felelet, hogy tanítható. A valóban nevelő hatás 

abban áll, hogy mindent személyessé tegyen a növendékben. Ez csak közvetlen lelki kapcsolat 

alapján érhető el. Az értékek objektívek, az egyesek fölött álló, szilárd logikai tartalommal. Ez 

szabja meg az utat a tanuló sajátos lelki akarata, szellemi öntevékenységének el nem vitatható 

megnyilvánulásához, amelybe beavatkozni csak annyiban van joga a nevelőnek, amennyiben 

értékalkotó tevékenységében nem befolyásolja azt hátrányosan.”

(Zsolnai József előadása 2008-ban, a KRE-TFK „Szellemiség- értékrendszer- 

köznevelés” témájú konferenciáján, az „Axiológiailag alapozott képességfej-

lesztő akciókutatásoktól a tudományos pedagógiáig” címmel)

Már évtizedek óta mélyen foglalkoztatott, hogy a magyar nevelésügyből csendesen eltűnik 

az ezeréves szellemiség. Az oktatás államosítása (1948) óta folyamatosan csökkent az egyete-

mes keresztyénség hatóereje a nevelés tekintetében. Egyre kevesebben élnek azok, akik még a 

nemzeti, polgári, keresztyén értékeket vallják. Saját intézményünk a Nagykőrösi Tanítóképző 

szellemi hagyatékán keresztül próbáltam rekonstruálni a kihalófélben lévő nevelési rendszert. 

Munkámat nagymértékben segítette, hogy Pápán újra működik egy értékközpontú, képes-

ségfejlesztő neveléstudományi műhely Prof. Zsolnai József vezetésével. Ennek a Műhelynek 

köszönhetően írhattam meg „A nagykőrösi tanítóképzés szellemiségének történeti rekonst-

rukciója” című munkámat. (Studia Caroliensia, 2008.) 

Mostani munkámmal viszont szeretnék intézményünk falain is túlmutatni, hiszen nagy 

baj van ma a neveléssel! Az ember antropológiai sajátosságait meghazudtolva, az ezeréves szel-

lemiségi hagyatékot elfeledve próbálgatunk személyiséget formálni. Ez több mint balgaság! 

Bizakodó vagyok abban a tekintetben, hogy a közeljövőben elérkezik a társadalmi ébredés.

Jelen munkámmal abban szeretnék segíteni, hogy „Csipkerózsika álmunkból” felébredve 

legyen lehetőségünk a régi, erős gyökerekben, a magyar pedagógiában megkapaszkodni.

Nemzeti alaptörvényeink, az új Nemzeti alaptanterv reménység szerint segít rehabilitálni, 

rekonstruálni azokat a nevelési tartalmakat, amelyek stratégiai alapjai lesznek nemzeti fenn-

maradásunknak. 

2012 tavaszán egy TÁMOP pályázat segítségével Nagykőrösön alapítottuk azt a multidisz-

ciplináris pedagógiai kutatóműhelyt, amely Zsolnai József nyomdokain haladva tovább szeret-

né folytatni a nemzeti hagyományokon, értékrendszeren, a gyermeki képességek szintézisén 

alapuló kutatómunkát.
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A könyv egyes fejezeteiben a saját gondolatok kifejtése mellett törekszem a témához kap-

csolódó ismeretterjesztés, a szakirodalom és tananyag-elemzés funkciójának betöltésére is, így 

ezeket és néhány fontos idézetet a dőlt betűs részek jelzik.
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HIPOTÉZISEK, METAFIZIKAI ALAPOK, 
POSZTULÁTUMOK FELÁLLÍTÁSA 

Munkám során a pedagógia tudományos sajátosságainak megfelelően igyekszem a 4 lozó4 ai, 

a társadalomontológiai, az axiológiai-kulturológiai, az etikai, és az esztétikai alaptanok 

kutatási követelményeinek eleget tenni. A 4 lozó4 ai alaptanok közül az ontológiai, tradíciótani, 

mitológiai kérdésekre is szeretnék kitérni. Mivel a pedagógia komplex, preszcienti4 kus szinten 

lévő multidiszciplína, így a tudáskörnyezetével is szükségszerű foglalkozni, ezért a pedagógiai 

prudentia bővítése érdekében az alaptanok mellett a határdiszciplínák területére vonatkozóan, 

többek között az etikai, a transzcendentális alaptanok mellett, pl. kredontológiai, meta4 zikai 

szemléletmódok, metszetek mentén is szeretnék megállapításokat tenni. 

Ebből következik, hogy tudománytani szempontból eltérek a többi hasonló munka egyes 

rendszerelemeitől. Tudatosan megkülönböztetem a „professzionális” nevelést a „laikus” 

neveléstől. Meggyőződésem, hogy a kettő spontán összemosása lényegesen többet kíván foglalkozni 

a tradíciótannal, a teológiai antropológiával, a keresztyén axiológiával és kulturológiával, a 

pedagógiai kredontológiával, és a katechetikával.

Megközelítéseim során a pedagógiai jelenségeket komplex formában szeretném áttekinteni. 

A valóság ilyen értelemben valószínűleg különféle konstrukciók formájában is megjelenik, sőt 

interaktív hermeneutikai értelmezések is előfordulhatnak. Megállapításaim a szellemtudományos 

jelleg miatt néha normatív jellegűvé válnak, de szeretném a Max Weber-i értelemben vett oksági 

viszonyokat is feltárni. Felvetett hipotéziseim során olyan problémagócokra szeretném a 4 gyelmet 

felhívni, amelyek rámutatnak arra, hogy hogyan lehet elősegíteni a pedagógiai „hitelesség” 

értékének tökéletesedését.

Köztudott, hogy mindegyik pedagógiai kutatás számos előfeltevésen nyugszik. Az explicit 

előfeltevéseket szokták posztulátumoknak is nevezni. Ezek olyan kognitívumok, amelyeket 

a kutatás során nem kérdőjelezünk meg, és alapként kezelünk. Ez nem jelenti azt, hogy a 

posztulátumokként szereplő ismeret együttesek maximálisan igazoltak lennének. Inkább arról 

van szó, hogy a kutatók maximálisan bizonyosak bennük. (Zsolnai József)

Jelen könyvem a józan pedagógiai prudencia jegyében készült. Ennek érdekében a könyv 

címének értelmezésére is szeretnék néhány gondolatban kitérni:

A pedagógia aspektusát tekintve az emberi természet e teremtett lényre jellemző sajátosságait 

jelenti. Ezt szokás öröklött determinációnak is nevezni. Az elmúlt évszázadban folytatott orvos 

biológiai, humánetológiai, pszichológiai, szociológiai kutatások rengeteg sajátosságra hívták fel 

a 4 gyelmet. A pedagógiának, mint multidiszciplináris tudománynak szükségszerű „begyűjteni” 
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ezeket az eredményeket és interdiszciplinárisan is rendszerbe kell állítania azokat! Ezt a rendszert 

a több évezredes bölcsességeknek: doxáknak és episzteméknek is meg kell feleltetnie. Például 

a teológia tudományával is korrelálni szükséges, hiszen csak így juthatunk el a meta4 zikai 

igazságokhoz: az ember autonómiára teremtett társas lény (Aronson, Karácsony Sándor).

A másik lényegi kérdés: hogyan válik az ember autonóm társas lénnyé? A válasz egysze-

rűnek tűnik: spontán, indirekt és direkt hatások következtében. Azonban itt keveredett bele 

a pedagógia már többször is saját zsákutcájába. Egyes történelmi, társadalmi korszakokban 

túl sokat, máskor túl keveset markolt ebből a lényegi kérdésből. Előfordult, hogy az egész 

makrotársadalmi rendszert hatalmába kerítette (kommunális személyiség). Olyan korszakok 

is voltak, hogy az elemi nevelési struktúrákat (család) is társadalmi alárendeltségbe szorítot-

ta. Csíkszentmihályi Mihály „A fejlődés útjai” című könyvében hatásosan elemzi az emberi 

evolúció természetét.

Az entrópia, az energiaveszteség keletkezése a leépülés törvényszerűségét indukálja. Ha 

magára hagyunk egy rendszert, az elkezd pusztulni! Ennek ellenszere a fokozott életképesség 

helyreállítása, a negentrópia. Komoly kérdés: ki irányítja a tudatot? Gének – kulturális örökség – 

a mindentől autonóm személyiség illúziója – eugenika (emberi szaporulatba beavatkozás), vagy 

az eumemika: mémek születésének szabályozása.

Könyvem gondolatai arra is irányulnának, hogy meddig tart a pedagógiai interdiszciplináris 

határ. A pedagógia magyarul neveléstudomány. Ennek értelmében szükséges eldönteni a 

nevelés hatáskörét, illetékességét, érvényességét. Munkám során igyekszem ezt betartani. Ennek 

értelmében a nevelés lehetőségét, kötelezettségét, mikéntjét vizsgálom csupán, de úgy gondolom, 

hogy ez elégséges is. Így nem kívánok az emberi szocializálódás útvesztőibe bonyolódni, hiszen 

ebben a szociológiának, politológiának van leginkább érvényességi területe. A pszichológia egyre 

bővülő alrendszereibe sem kívánok belekontárkodni, csupán neveléslélektani fókuszpontokat 

(herbarti realé, pneuma pedagógiai relációi) érintek. Ugyancsak kerülöm az enkulturáció 

szakterületeit, mert itt pedig több száz szaktudománynak van a felségterülete. A nevelés ügyének 

viszont a comeniusi értelemben vett elemi, panszó4 kus ismeretvilágban és a herbarti értelemben 

vett elemi emberi, természetes működésben, együttesen - mai nyelven megfogalmazva - elemi, 

általános műveltségben, képességekben lenne az illetékességi területe. Természetes viszont, hogy a 

bevezető gondolatok értelmében a pedagógia sohasem zárkózhat az elefántcsonttoronyba. Mindig 

abból kell kiindulnia, hogy „mi van, mi a helyzet itt és most?” 

Elemző munkám során elsősorban a magyar viszonylatrendszerben gondolkodom, hiszen a mi 

nemzetünk is a civilizáció XXI. századi állapotába lépett. Emiatt nem kerülhetem el a magyar 

pedagógia 1952-ig tartó (Karácsony Sándor halála) időszakát. Ez a pedagógia Európában, sőt 

az Amerikai Egyesült Államokban is folytatódott, azonban Magyarországon tiltott volt, de ma 

már a „tűrt”kategóriába került…

I. A NEVELÉS MAI PROBLEMATIKÁJÁNAK GYÖKEREI
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A keresztyén szellemiségű antropológia az ember eredendő lényegével foglalkozik: „És mondá 

az Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger 

habjain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszó-mászó 

mindenféle állatokon.” (1Móz 1,26). A civilizált társadalmat teremtő ember humánetológiailag 

is csoportlény, padagógiailag, társaslelkületi lénnyé vált. Életének célja lett, életútját igyekezett 

bölcsen igazgatni. A bölcsesség szellemi, meta4 zikai kategória. Már Apáczai Csere János 

is megfogalmazta: a világ dolgai a természet és a kegyelem világosságában érthetőek meg. 

Csíkszentmihályi Mihály pedig több évszázad múlva rámutat, hogy a bölcsesség felé megtett 

első lépés: nem hihetünk csak érzékszerveinknek, hanem mögé is kell látni. „A bölcsesség 

kezdete az Úr félelme.” (Zsolt 111,10) Az ember viszonya a természethez a történelem során 

sokat változott. Az ősidőkben még félt, az ókorban tisztelte, a középkorban felfedezte, a jelen 

korban pedig megpróbálja legyőzni a TERMÉSZET URÁT. (Kovátsné, 1998)

I.1. A társadalmi változások és az emberi viszonyulások lehetősége

Történészek, közgazdászok, szociológusok munkái mutatják, hogy az elmúlt negyven év 

alatt három-öt évnél nem volt hosszabb periódus, amikor ne kellett volna új szabályzókhoz, új 

eszmékhez, korlátozási szisztémákhoz igazodni: az állampolgár jogi bizonytalansága gazdasági 

bizonytalansággal párosult, eszmei igazodási bizonytalanság vagy az értékrelativizmus 

nehezítette a mindennapi életet. Óriási kérdésként fogalmazódott meg a társadalom 

vívmányainak fenntarthatósága. A közjó gyarapítása, gyarapodása megtorpanni látszik. A 

globalizált világ stratégiája megbukik: a monetáris szellemiség pillérei repedeznek.

Az orvosok szerint a bizonytalanság állandó adaptációs feszültséget adott az embereknek, 

állandó készenléti állapotban tartotta őket. Életkérdés, hogy egy új hullámmal fennmaradnak-e, 

vagy az elsodorja őket. Ez egyrészt az alkalmazkodóképességet, életképességet és rendkívüli 

rugalmasságot fejlesztett ki, tehát a legkisebb életlehetőségre talpra tudtak állni, másrészt a 

rossz alkalmazkodás (maladaptáció) tömegártalmakat teremtett, megroppant a test, a lélek, a 

morál. Ennyi változó feladattal szemben nem tudtak kialakulni az életvédő mechanizmusok: 

mire az egyik új feltétellel szemben kialakulhatott volna az adaptáció és a küzdőképesség, 

addigra már bekövetkezett az a fordulat, amellyel szemben elégtelenek voltak a korábbi 

állapottal kialakult metódusok.

Az állati és emberi magatartáskutatás alapján  tudjuk, hogy az élőlényeknek alkalmazkodniuk 

kell a környezetükhöz, és alkalmazkodás nélkül lehetetlen az élet fenntartása. Komoly vészjelzés: 

a betegség. A betegség: „rossz adaptáció”, a tömeges betegség a társadalmi feltételekhez való 

alkalmazkodási képtelenségre utal. A társadalmi és természeti alkalmazkodás szükségessége 

között azonban fontos különbség van: az adaptáció a természetben – és a természettudomány 

igazolja ezt – a fajta továbbélésének a feltétele. Az a fajta életképesebb, amelyik a változó 

természeti követelményekhez jobban tud adaptálódni. A természetben az életben maradás 
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igazolja a fajta értékét. Az emberi társadalomban az ember változik és változtat, maga is 

képes a környezete kialakítására. Ezért az adaptálódás kettős feladatot kíván, különösen a 

felgyorsult fejlődés változó idején: alkalmazkodni a meglévőhöz, és az adaptációt „megtagadva” 

megkísérelni a változtatást. Amikor a körülmények olyanok, hogy életrontó feltételekhez kell 

alkalmazkodni, akkor változtatni kell az ártalmas feltételeken, hogy az életben maradás feltételei 

jobbak legyenek. Ezért kell a kettős képesség: megváltoztatni azt, ami árt és alkalmazkodni 

a megváltozott helyzethez. A rossz feltételekhez való alkalmazkodás árát – mint láttuk – 

betegségekkel is meg kell � zetni.

A biztonság és a stabilitás – még a rosszhoz is gyakran köt a jobbat is ígérő bizonytalansággal 

és erőfeszítéssel szemben. Ezért az emberi élet folyamatosságában a változás megteremtése és 

az ehhez való alkalmazkodás ellentétes igények egyidejűségét kívánja.Ezért nehéz a mozdulás, 

mert amikor a változás kilátása bizonytalanságot szül, vagy nem ígér biztos jót, akkor az 

emberben a biztonsága érdekében a változással szemben ellenállás alakul ki. 

A változások természete nem mindig egyértelmű, van olyan újszerű ártalom, amelyik 

valójában az ember védelme érdekében jött létre, s egy más szinten megteremtette az élet új 

minőségű kockázatát. A sok adomány, amellyel megjavultak az életfeltételek, sok gondot is 

hoz magával. A társadalmi ember leküzdi és elhárítja a bajt, eközben újat kavar; igénybe veszi 

a jót és emelkedik általa, létrehozza az ártalmakat és rongálja magát vele, majd keresi az új 

rossz kiküszöbölését, és a bántás elhárításának kidolgozásával olykor megteremti életének, 

egészségének újabb kockázatait. Ezért az emberi nem fejlődésének végül is az az egyik mércéje, 

hogy az ember hogyan tud felülkerekedni a bajokon. Vannak-e tartalékok? 

A riasztó halálozási adatok, a megbetegedések, az életpusztító szokások tömegessége arra 

� gyelmeztet, hogy van határa az igénybevételnek, az alkalmazkodás kényszerének, ezek a 

források kimeríthetőek. 

Az emberi boldogulás fenntartásához új stratégiára van szükség. A materiális elképzelés 

helyett az emberi erőforrás képletére kell váltani. A jövőbeli lét a fejlettség egyéni és közösségi 

állapotának dialektikájából szintetizálódik. Ennek alapvető forrása a neveltségi szint. A nevelés 

kettős determináción alapul és ezt a kettős célt kell megvalósítani. Az egyik az enkulturáció, a 

másik perszonalizáció. Mindkettőnek természetesnek és ÉLETSZERŰNEK kell lenni!

Az élet folyamata a múltból a jövőbe épül, s a jelen mindig átmeneti. Történelmi tapasztalatok 

azt igazolják, hogy az ember egyedeiben, közösségeiben elképesztő erőfeszítésekre képes – ha 

érdemes, ha van értelme?

Az ember túlléphet a maga jelenébe fogott tehetetlenségén, ha célja van, és azt elérhetőnek 

véli, túlléphet a maga korlátain, kiléphet az aznap kötöttségeiből, és tágíthatja a jövőt formálva 

azt. A céltalanság vagy jövőtlenség állapota társadalmi és egyéni életveszély, mert az ember 

éppen azt adja fel, ami történelme során fenntartotta és előrevitte.

A cél fontossága ad az életnek tartalmat. Az, hogy tenni lehet és érdemes, az egyik 

legfontosabb fenntartó erő. Sokan abba betegednek bele, hogy ez az értelmes cél hiányzik. A 
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küzdelem értelme erőt ad, tartást ad, megsokszorozza a képességeket, aki érzi ezt az erőt, az 

önbizalmat és bizalmat kap ahhoz, hogy folytassa az életet.

Ebben a kis országunkban sokszor az erős életképesség tartotta fent az emberi lét folyamatát. 

A többszörös nemzetpusztulás félelme, a sírba dőlés jóslatai ellenére az az igazság, hogy sok 

nehéz korszakot átvészeltünk. Még ha nagy is volt a vérveszteség, ha nyomasztott külső-belső 

fogság, mégis megmaradt a társadalom életképessége.

Ha csak az szabadul fel, ami eddig nem tudott érvényesülni: tehetség, szellem, ügyesség, 

értelmes energia, akkor már olyan tartalékokból élhetünk, ami hosszú időre elegendő lehet – 

bár ez ma még inkább csak szóban, mint tettben érvényesül, s felszabadításukkal szemben több 

a gát, mint a biztatás, több a sorompó, mint a nyitott út.

Tartalék van abban is, ha megszabadulhatunk a bizonytalanságtól, a félelemtől. Az 

önbizalom tettek során erősödik. Ehhez kell tér és eszköz. Kinek-kinek saját erejének az átélése, 

a tudott haszna és az igazolt fontossága.

Új remények és új félelmek korszaka következik – egy megmerevedett korszak 

megrögzöttsége után - a más, újonnan formálódó vagy újra felfedezett régi eszmék ígérnek 

javulást, újfajta áldozatot érnek – önkéntesek és kényszerűek –, s a reményt kíséri a félelem, a 

korábbi áldozatok tudott és tudattalanba szorított emlékezete: 

- Kik lesznek a nyerők és kik a vesztesek, kik a diadalmasok és a szenvedők? 

- Hogyan alakul a nyerők és vesztők iránya, s a nyertesek magukkal tudják-e húzni 

a lemaradókat, felpezsdíti-e azt, ami ma még mozdulatlan állóvíz, vagy posvány?

- Lesznek-e új vétlen áldozatok, az új megoldatlanságok ígérnek-e új megoldást, a 

régi igazságtalanságok felszámolása fog-e újakat teremteni, és lesz-e lehetőség az 

igazságtevésre, amely korrigálja majd? 

- A felfelé ívelés lehetővé teszi-e, hogy a korábbi bajok okozóinak adósságait ne azoknak 

kelljen meg� zetni, akik védtelenek? 

A kérdések súlyát az a remény könnyíti, hogy felszabadulnak a képességek, mert ahhoz is 

idő kell, amíg érlelődnek a lendületet adó gazdaság, szellem, értelem eszközei, az eddig fel nem 

használt munkaképesség erői működni kezdenek, hogy a legalkalmasabbak mozdíthassák ki 

a bemerevedett struktúrákat, küzdjék le az akadályokat, mert nincs más esély a jobbulásra.

Nem az tehát a kérdés, hogy vannak-e tartalékok vagy sem, mert azok vannak, hanem az, 

hogy képes-e a társadalmi rend olyan feltételeket teremteni, hogy ezek felszínre kerüljenek, 

mozdító erővé válhassanak. Képes-e előhívni mindazt, ami elsüllyesztve, kihasználatlanul, 

korlátozva ma is létezik.

Az eredményeket ritkán mérik az emberi életben, csak utólag szoktunk kétségbeesni a 

rémisztő pazarlásokon, csak későn kérjük számon az áldozatokat – mégis jó lenne tudni, hogy 

évtizedek múlva leendő kollégám a növekvő élettartamon, a jobbuló egészségen és a javuló 

társadalmi kedély- és életállapoton tudja-e majd mérni a ma még formálódó célok eredményeit.

A megbetegedések mai tömegessége vészjelzés, az emberi élet és életképesség kockáztatásának 

társadalmi méretű � gyelmeztetése, vallják az orvosok, lelkészek, pszichológusok.



Szenczi Árpád

• 18 •

A megbetegedések gyökerének azonos a társadalmi „táptalaja”, akkor is, ha a megbetegedések 

típusa, súlyossága, megjelenési formája, valamint gyógyulása biológiai-genetikai adottságok és 

a személyiség jellemzői szerint különböznek egymástól. (Losonczy,1992)

A „társadalmi ártalmak” leírása során láttuk, hogy a korszak történelmi-társadalmi 

terhei, az élet kezdetének testi-lelki-szellemi induló hiányai, a jelen terhei: a mindennapi élet 

fenntartásának nehézségei a munkában és az anyagiakban, az emberi erőtér védelmének 

hiányai, a rossz vagy eltérítő kompenzációs módok és az énerő kialakításának gyakori 

gyengeségei mutatják az egyensúly felborulásának különböző. de egymást erősítő hatásait. 

Miközben láthattuk az épségben maradt kevesebbek számára járható, többek számára 

korlátozottabb lehetőségeit. 

- Valóban az történt-e, hogy kimerültek társadalmi méretekben az akkumuláció erői?

- Lehetséges, hogy annyi életveszteség, betegségbe forduló alkalmazkodás 

ellehetetleníti a kiutat?

A múltra, az eddig leírt társadalmi körülményekre sajnos így igaz, de semmiképpen se 

lenne szabad, hogy igaz legyen a jövőre, a következő társadalmi korszakra is. Hiszen bőséges 

az életképesség forrása, vannak tartalékok, vannak erők, ha a társadalmi rend képes azok 

felkeltésére, megmozgatására és kibontakoztatására. Inkább kiegészítő � gyelmeztetés az 

elmondottak után, mintsem a teljesség igénye, hogy néhány sérülékeny területre, társadalmi 

veszélyzónára irányítsuk a � gyelmet:

Az áldozathozatalok sora – történt bár kényszerrel vagy önként –, sokszor vált értelmetlenné, 

a megcsalt remények, a kielégítetlen ígéretek a kilátástalanságot apátiává változtatták, amely 

meggyengítette, olykor meg is semmisítette az ingadozó bizalom forrásait, a cselekedetek 

bénításáig.

A társadalmilag gerjesztett, sokszorosan igazolt félelmek, valamint a hatalom és a tömegek, 

az egymással szembekerült osztályok és rétegek, a társadalmi szakadékok eltérő oldalán élő 

csoportok között egymással szemben létrejött bizalmatlanság rendszerré válva, akadályozza 

az emberi erők értelmes kifejtését.

A központi diktátumok, a függőségi rendszerek mellett nem jöhetett létre a saját cselekvés 

önbizalmat adó értelme, a felelős cselekvés hiányában önértékvesztés, önbizalomhiány, 

(bizonytalansága) rongálta az egészséget, az életet.

A változások, változtatások lényege és módja, az ígéret és valóság kettőssége a bizonytalanságot 

rossz közérzetté változtatta, a „közmegegyezés”-nek nevezett kényszerű tűrés messze van attól, 

amit Bibó a „közmeggyőződés” többségi igazolásának tartott.

Ebben a társadalmi szerkezetben az energiák kimerülését magyarázza, hogy a cselekvési 

lehetőségek beszorítottságának érzésével együtt járt a bizalom és a hit elvesztése is.

I.2. A társadalmi rendezetlenség – a viktimológia hatása a nevelésre
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A társadalom fennmaradásának céljai valóságos és szimbolikus életáldozatokat kívánnak. 

A hatalom ereje – módszertől függően – kényszerít vagy rávesz, olykor lelkesít embereket, 

hogy eleven életüket életellenes célokra fordítsák és áldozzák fel. Itt valóságos életvesztéstől a 

részleges életpusztításig, a megbetegedésig széles skálán tárul fel a rontó erő hatása.

Ott van a tömegeket érintő „hétköznapi áldozatok” igen széles köre, azoké, akik mindig 

megszenvedik a változást is, és a változatlanságot is. Történelmi ismétlődés törvénye: az 

áldozatot sohasem azok hozzák, akik megkövetelik, ritkán viselik el azok, akik másoktól ezt 

megkívánják.

Az emberáldozatokhoz nem kell háború – ezt bizonyítja például az élettartam csökkenése az 

utolsó húsz békeévben –, elég a gazdasági átrendeződés, a túlterhelés, elég a rosszul végrehajtott 

társadalmi átalakulás, ahol kevesebben nyernek és többen szenvednek, ahol a meghiúsult 

remények valóságában, aki szegény volt, az szegény is maradt. Aki elnyomott volt, az elnyomott 

is maradt, aki továbbviszi nemzedékről nemzedékre a terheit – megmarad számára –, ha 

változva, módosulva is – a nagy aránytalanság: az élet nehezéből több, a jóból kevesebb jut neki.

Se a törvényhozók számára, se azok számára, akik a hatalmat gyakorolják, se akik erről 

gondolkodnak, nem válik kérdésessé, sőt szinte magától értetődő, hogy az áldozathozatal 

szinte genetikusan öröklődik. Mintha beleértődne a „társadalmi konszenzusba”, aminek 

természetrajza a jelen esetben éppen az, hogy az áldozatok nem tartoznak a tárgyaló partnerek 

közé, hogy nem kérdezik meg őket, akarnak-e áldozattá válni?

Az áldozat mértéke sokszor még csak nem is elhatározás kérdése. Tény az, hogy a célzott 

eredmény és a megvalósulás közötti eltérés annál nagyobb, minél kevésbé képes a döntéshozó 

és a véghez vivő apparátus felmérni a valóságos helyzetet, minél kevésbé vannak eszközök, 

amelyek a célnak megfelelőek, azok pedig, amelyek vannak, a cél ellenében hatnak. Minél 

merevebb a hatalom, annál kevésbé képes rugalmas korrekcióra, és minél kevésbé létezik 

társadalmi ellenőrzés, annál kevésbé érvényesülnek a negatív jelenségek visszajelzései. A 

fordulatok embervesztő életáldozatokkal is jártak.

A ma élő generációk az emberpusztítás számos változatát élték át úgy, hogy mindig volt 

eszmei fedőneve annak, aminek jegyében a tömeges gyilkosságokat végrehajtották. A császárért 

az első világháború százezreinek, az „Európai Új Rendért”, vagy a területgyarapításért a 

második világháború százezreinek kellett meghalnia, a „fajta tisztaságáért” a gyűlölt más 

fajtájúak százezreit ölték meg. A megtorló „kiigazítás” újabb ezreket ölt meg, az uszító, 

hatalommegerősítő koncepciós perek törvénytelenségei és „törvényességei” – a szocialista 

rendszer „megszilárdítása” jegyében – számlálatlan máig jóvá és igazságtétel nélküli áldozatot 

követelt.

Lázadás és önkény ellen és a lázadás megtorlása ismét számolatlanul szedte áldozatait, 

tisztes eltemettetés nélkül, kimondhatatlanul ál- és féligazságokkal leplezve azt. Annak, aki 

átélte a fennhangon elmondott igazságtartalmak változásait – azt, hogy mindegyik tömeges 

emberáldozatnak megvolt az eszmékkel támogatott magyarázata, s később az ellenkezőjének 
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is –, ép erkölcsi értékű embernek kellett lennie, hogy szellemi-lelki egészségét megőrizze; az, 

aki ezzel nem rendelkezett, az hallgat, tévelyeg, talajt veszt, vagy érzéketlenné válik, szemet 

hunyt mindezek felett – szeretne felejteni, de nem tud.

Az áldozatot nyilváníthatják áldozatnak, de éppen a változások során megfordult eszmék 

tették, hogy mártírnak nyilvánították egy korábbi korszak üldözöttjét és ellenségnek egy 

korábbi korszak mártírját. 

Ha megmaradnak folyamatosan az értékek, lehet hős, de ha a jelen szembefordul a hőst 

igazoló eszmével, akkor jobbik esetben áldozat – lásd első világháború –. rosszabbik esetben 

ellenség –, mint a második világháború áldozatai, akiknek ma sincs emlékművük.

Külön vizsgálat tárgya lehet: mikor mi kerül a „nemzeti tudatalattiba” vagy a szocialista 

„felettes én” tudatába: mikor mit kell elfojtani, elhallgatni, szégyellni, vállalni, letagadni, 

büszkélkedni –, vagy elfelejteni. (Lásd a mondást: „Ezentúl minden másképp volt.”) A hatalom 

váltakozása a zászló jelszavainak cseréje, hogy a dicső hogy válik egy fordulatban bűnössé, a 

korábban jutalmazott bűntetté, a korábbi bűnhődés dicsőséggé.

Az önfeláldozás is többször meghozta a maga büntetését; amikor a cél megvalósulása során 

önellentétébe fordult át, s az önkéntesen: a hazáért, a társadalmi megújulásért, az emberiség 

üdvéért, a szabadságért hozott áldozatok nem hozták el a megváltó valóságot, a hamis pénzzel 

� zetett, félresiklott eredményt a kor ítélete minősíti, és nem a szándékokat, a megvalósulást 

teszi mérlegre. 

Hogy mindezen felsorolt kényszerű, vállalt, megfordult értelmű áldozatok nyomán mekkora 

lehet a sérülés mértéke és tömege – csak sejteni lehet.

Még több generáció korrekciós munkájára lesz szükség a kiigazításhoz, hiszen a tömegekben 

élő eszmék és szándékok erőszakos elnyomása súlyosan „büntet”, s a visszaszorított 

eszmék, legyen az nemzeti, demokratikus, szocialista vagy vallásos tartalmú, szinte � zikai 

törvényszerűséget mutatnak: minél nagyobb eszmei erő, minél nagyobb tömegben él, és minél 

hosszabb ideig fojtották el, annál nagyobb feszítőenergia dobja majd napvilágra a megnyíló 

lehetőségek idején.

I.3. Remény és félelem rendszere: az anankológia hatása a nevelésre

A jövőre irányuló szándékok mindig csak a múlt tapasztalatain épülhetnek tovább, ezért 

kellene � gyelni a remények és a félelmek történelmi változásaira, és az érintettek társadalmi 

köreinek különbségeire.

Az egyéni remény is a társadalmi „reménykínálatok”-ba épül, azokba kapaszkodik. Remény 

nélkül nincs célkitűzés, nincs cselekvés, nincs élettartalom, nincs értelme az életnek. Aki nem 

ismeri a remény felkeltését, kihunyását és újjászületésének mozgását, az nem ismeri az emberi 

cselekvések természetét, a társadalmi célok fogadását, követését, avagy elutasítását sem.

A remény és félelem tartalma és ereje a társadalmi szerkezetben legalább annyira különböző, 

mint amekkora az eltérés az anyagi javak elosztásában, a hatalom elosztásában, vagy a tudás 
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szintkülönbségeinek birtoklásában azzal, hogy tagoltsága még erősebb, hiszen egyéni alkat 

változatai is módosítják azt. 

A reménykeltés idejét és meghiúsulását ismerni kell, hiszen a létrejött félelmek sokszor a 

remény elvesztéséből fakadnak. 

Társadalmi, történelmi tavaszok ígéretei sok út felé nyitottak kaput: remény az élet 

jobbításáért, a javuló életfeltételekért, az igazság kivívásáért, az elnyomottak felemelkedéséért, 

az önsors irányításának lehetőségéért, a függetlenségért, az emberi jogokért, az autonómiáért, 

a demokratikus kontrollért, a zsarnokság különböző formáinak leküzdéséért, humán célokért, 

nemzeti eszmékért. Hányszor kerültek ezek vonzásába a mai generációk tagjai! A cselekvési tér 

hol szűkült, hol tágult, más és más reményekkel, másféle félelmekkel váltakozva.

Az elmúlt korszakok a félelmeket és a megfélemlítéseket fenntartották és megerősítették. 

Gyermekkortól az öregségig – olvashattuk – szinte állandó kísérője volt az életnek a – a formát 

és tartalmat változtató – félelem. (Nem a lélektanban ismert tárgyatlan szorongásról van szó, 

hanem a valóságos, megtapasztalt, kimondott társadalmi feltételekkel indokolt, erre a valóságra 

reagáló félelemről.)

Valóban volt olyan időszak, amikor az egyéni élet reménye talajt kapott a társadalmi 

ígéretekben és kielégülést a társadalmi feltételekben. Ilyenkor a remény erősebb volt, mint a 

félelem. (A földosztás – amíg el nem következett, utána a bekényszerítés, sokszor a „bepofozás” 

a termelőszövetkezetekbe. Az 53-as fordulat után, a hatvanas évek elején az „izzasztás” vált 

az új kollektivizálás „enyhébb” kényszerévé. A második gazdaság csírái a hatvanas évek vége 

felé, majd a hetvenes évek „keményítése” fojtotta vissza az alig megindult kezdeményezéseket.) 

Voltak társadalmi és történeti tavaszok, mikor senkit sem vertek meg, senkit sem zártak be, 

senkit se félemlítettek meg, mert eltért a hite, a vallása, a nézete, cselekvése, a származása 

a megkívánttól, az egyedül ajánlatostól. Volt, amikor igazságot reméltek az igazságtalanul 

megbüntetettek, és rendelkezési jogot azok, akikkel mindig mások rendelkeztek. 

Voltak remények az igazságtevésre – máig mindig mindenütt kísértett a félelem.

A gyermekkorról szólva említettük, hogy minden engedetlenség megtorlása, minden 

büntetés, de jutalom és serkentés is azok kezében van, akik nagyobbak, erősebbek, 

hatalmasabbak, akiknek még ha engedelmeskednek, akkor sem biztos, hogy elkerülhetik a 

verést. A közismert tétel, hogy az embereket nem felnőttként, hanem gyermekként kezelik, 

ebben az értelemben is tovább hatott.

Nagyon sok mindentől kellett félni: féltek a veréstől, az éhezéstől, a nyomortól – és 

reménykedtek, hogy megszűnik a verés, az éhezés és a nyomor. Féltek a lecsúszástól, a 

letaszítottságtól, a magasan lévők korlátlan hatalmától – és remélték, hogy megemelkedhetnek, 

hogy lecsökken a kiszolgáltatottságuk, hogy sikerül kijátszaniuk legalább a fölöttük lévőket, 

talán sikerül legalábbis részben saját életük urává válniuk.

Féltek a kirekesztettségtől, a különbözőségtől, de attól is, hogy olyanokkal kellett 

azonosulniuk, akikkel nem akartak együvé tartozni. – És remélték, hogy önmaguk lehetnek, 

hogy megőrizhetik integritásukat anélkül, hogy kitaszítottakká váljanak. 
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Szinte felsorolhatatlanok azok a félelmek, amelyeket át kellett élni: mert féltek a háborútól, 

a hadifogságtól, a forradalomtól, az elnyomástól; féltek a hatalmasoktól, a kiskirályoktól, a 

csendőröktől, a rendőrtől, az ÁVH-tól; féltek a végrehajtótól, a beszolgáltatástól, az adótól, az 

adósságtól. Féltek attól, hogy mi lesz, ha nem változik meg az, ami van, és féltek, hogy mi lesz, 

ha megváltozik.

A félelemnek társadalmi különbségei voltak és vannak: osztálykülönbségei, és 

korszakkülönbségei, különböző társadalmi szinten más és más félelmek munkálnak, vannak 

félelmek, amelyeket az egyik korosztály ismer, a másik meg sem ért. Más a hatalom félelme, 

és más az elnyomottaké. Más félelem kormányoz fent és lent. A hatalom félelme öngerjesztő: 

minél jobban megfélemlítik a népet, annál több okuk van a hatalomban lévőknek a félelemre; 

ha emiatt erősítik a megfélemlítés eszközeit, ezzel erősödik saját hatalmuk indokolt féltése is.

Másik oldalon a kiszolgáltatottak félelme, az önvédelem hiánya, a tehetetlenség, a tanult és 

beigazolódott tehetetlenségé. Ha az ember nem tud rendelkezni még önmaga felett sem, nincs 

módja, hogy helyzetét megváltoztassa, nem tudja érvényesíteni akaratát és szándékát, kifejezni 

a saját és a többiek érdekeit, ha nincs módja védekezni, és nem tudja a veszedelmet elhárítani 

önmaga és az övéi feje felől, akkor a passzivitásra kényszerült ember tehetetlenségébe a düh 

és a félelem keveredik, ami agressziót szül vagy fokozza a passzivitást, az önelvesztő feladást. 

Az önrendelkezés hiánya a függés bizonytalanságban tartja az embert, a bizonytalanság 

félelemmel jár, és minden félelem megtorpan a cselekvéstől.

Ahol a társadalmi erők működését az egyszerű ember nem tudja befolyásolni, s a legtöbb 

ember természeti feltételekként, olykor elemi csapásként éli azt át, amelyekkel szemben küzdeni 

nem lehet, ezért nem is érdemes ott, így paralizálja a lehetséges cselekvéseket is a megszokott, 

elszenvedett függőségből származó kiszolgáltatottság. A kiszámíthatatlanság a függőséget és 

a bizonytalanságot erősíti – ez is a félelem forrása.

A félelemre épített társadalmakban az erőszak az eszköz, a merev hierarchia a szabályozottság. 

A félelem pazarló társadalmakat hoz létre, bizonytalansága a félelemből származik, és eszköze a 

megfélemlítés, ez örvénylő körbe rántja be az embereket, s akár az elviselése, akár a küzdés ellene 

óriási energiákat kíván, felemészti és túlterheli a tartalékokat, mert soha nincs megnyugvás, 

ellazulás, s a feszültségek fennmaradása előbb-utóbb energikus görcsösséggé válhat. A félelem 

pazarló, mert lehetetlenné teszi a képességek szabad cselekvéseinek kibontakozását. 

A félelem sokféle magatartást hozhat létre: megteremti az alázatot, de a megalázás 

visszaadásának a szükségességét is, megteremti a meghunyászkodást, de a fölébekerekedés 

akaratát is. Megteremti a félelem leküzdésének bátorságát is. Van termékenyítő félelem, van 

agressziót kiváltó félelem, van passzivitásra kényszerítő és bénító félelem, van, ami akcióra 

indít és ellentámadásba visz. A megszabadulás a félelemtől, a biztonság megteremtését jelenti, 

az emberi képességek olyan felszabadítását teheti lehetővé, ami a társadalmi emelkedés 

beláthatatlanul nagy forrásává válhat: Fordulhat-e úgy az ima, hogy „szabadíts meg a félelemtől 

– és én megszabadulok a gonosztól?”
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I.4. Értékek válsága – értékek érvényesülése

Korunk magyarsága félreérthetetlenül magán hordozza a XX. század világválságának szomo-

rú nyomait. Ezek között is az értékek katasztrofális romlásának jeleit. Olyan jelenség ez, amely 

végigsöpört Európán és Amerikán egyaránt. Csupán azon lehetne vitázni, hogy honnan hová 

terjedt, de azon kevésbé, hogy következményei a társadalom legalsó és legfelső szintjén megta-

lálhatók. Az értékproblematika komplex kategória, több tudományterület kutatja, vizsgálja: 

axiológia, 4 lozó4 a, pedagógia, pszichológia, szociológia stb. Ezek a tudományterületek sajátos 

megközelítéssel, egyéni szempontjaik alapján közelítenek a fogalmi feltáráshoz.

Az ember a maga világát a nagy univerzumra akarja ráépíteni, s azokat a dolgokat, 

amelyek gátolják vagy segítik: ÉRTÉKEKnek tartja. Ezeket szereti, ráteszi az életét. Megnyerése 

érdekében világberendezését kultúrának, az ezt összefogó szerkezetet erkölcsnek nevezi.

Az értékek világában lehet beszélni anyagi értékekről, amelyeknek egyik átfogó 

értékmérője a pénz. Minthogy az eszmények felé való törekvésben eszközül használják fel: 

eszközértéknek tekinthető. Beszélünk a szellemi világ értékeiről, amelyek önmagukban is 

értékesek ezért: önértéknek nevezzük. Önértéknek számít logikai téren a belátás, tudatosság, 

önállóság. Etikai területen az erkölcsi bátorság, igazságosság, és esztétikai területen a harmónia 

készség és az egyetértés.

Ahhoz, hogy az értékek világában eligazodhassunk a normák segítségét kell igénybe venni. 

Ezek a társadalmi együttélés során kialakult szabályok, irányelvek, melyek mutatják a helyes 

utat az élet különféle területein. Fékeznek kedvezőtlen hajlamainkban, segítenek a harmónia, 

az összhang megteremtésében, és tiszteletet parancsolnak, hogy tiszteljük magunkban és 

másokban a teremtés koronáját, a másik embert. 

Ezek segítenek az eszmények eléréséhez. Az eszmény olyan célt jelöl meg, amely teljesen 

sohasem valósítható meg, de amelyet egyre jobban szükséges megközelíteni. Az eszmények 

a megközelítést kötelességünkké teszik. Ilyen eszmény a bölcsesség, a felelősség, az erkölcsi 

bátorság, a kötelességtudat, és az eszmények összessége: az igazság. Eszmények nélkül nincs 

igazi haladás. Ezek a fejlődés mozgató erői, előrevivői és szabályozói. 

Az értékek torzulásának okai

A technikai civilizáció korunkban már nagymérvű torzító hatást gyakorol az értékekre. 

Ezek oly mértékűek, hogy a XX. század második felétől szinte az egész emberiség létét 

veszélyeztetik. A technikai civilizáció értékrendszerünket egyre a személytelen, anyagi értékek 

irányába tolja. Ez a törekvés – mint a pénz és a jólét hajszolása – a belső lelkivilág és szellemi 

kincs elfelejtésével jár együtt. Így a kifelé forduló beállítódás erős túlhangsúlyozásához és a 

szellemi értékek elfelejtéséhez vezet. Következményeként a társadalmat az önimádat sorvasztja 

és a morális, szellemi értékek elhanyagolására ösztönzi. Ehhez az alapot egy-egy nyugaton 

és keleten feltámadt isten-állam, illetve állam-isten elmélete szolgáltatta. Hazánk hosszabb 
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ideig a keleti isten-állam hatáskörébe került. A marxi örökség és elmélet államvallássá tette az 

istentelenséget, kiirtotta a lélek gondolatát. Megszálló, idegen fegyverek árnyékában átalakította 

a korábbi kulturális, ismeretterjesztő, tudományos, művészeti intézményeket és szervezeteket. 

Az ötvenes évek tulajdonromboló, de főként értékromboló erőszak-tettei olyan társadal-

mi folyamatokat indítottak el, – állapítja meg egyik pszichológusunk – amelyek elrákosodó 

szövődményeit valójában napjainkban szenvedjük meg leginkább. Különféle beavatkozások 

kitépték az embereket saját értékeik, hagyományaik, hitük, kultúrájuk éltető talajából. Ezáltal 

olyan lelki amputáción estek át, amely legfontosabb lényüknek, emberi öntudatuknak roncso-

lásnyomaival bélyegezte meg őket. Az ilyen tulajtalanná vált, kisemmizett nemzedékkel bármit 

lehet tenni, bármire rá lehet venni. 

Ennek keretében ádáz támadást intéztek a vallás ellen. Ideológiai alapul szolgált az a 

marxista tétel, hogy az elvek, szabályok és normák, bizonyos meghatározott osztály gazdasági, 

társadalmi helyzetét és érdekeit fejezik ki. Így a kizsákmányoló osztályok erkölcsét alátámasztja 

a vallás tekintélye, mely úgy tünteti fel az uralkodó osztály erkölcsi követelményeit, mint 

megdönthetetlen isteni igéket. Ezeket iskola, sajtó és egyéb úton erőszakolják rá az emberekre. 

Egyébként is a vallást a társadalmi tudat hozta létre, és a teológusok állításaival szemben az 

isten eszméje nem velünk született eszme: velünk született eszme nincs.

Ez a téves gondolatkör rombolta évtizedeken át azt a teológiai felfogást, hogy az élet Isten 

ajándéka, s hogy a teológiai antropológia kimondja, hogy Isten az embert a maga képére és 

hasonlatosságára teremtette és lelkét lehelte belé. 

A bolsevizmus mérhetetlen károkat okozott a nevelés területén. Irányultsága politikai volt. 

Célja – mint maga mondja -, hogy felvértezze a dolgozókat és az i� úságot a „tudományos, 

marxista-leninista világnézettel”. Feladata, hogy kiirtsa a kizsákmányoló, nacionalista, burzsoa 

vallási nézeteket a gyermekek lelkületéből. Mikor a tanulók egyszer csak veszik a diadalmas 

napi parancsot: gyerekek nincs Isten!

A Ravasz László áltat idézett jelenség, mintha csak ma hangzana felénk. Súlyos károsodás 

érte az utóbbi fél évszázad alatt a nemzeti eszme gondolatkörét. Az egy nemzethez tartozás 

sajátosságai kerültek veszélybe több oldalról, a kozmopolitizmus és az internacionalizmus 

felől. A leninizmus kimutatta, mennyire tarthatatlanok, hogy a nemzeti kapcsolatok a 

nemzetségi kapcsolatok folytatásai. A nemzet a nyelv, a terület, a gazdasági élet, a nemzeti 

kultúra sajátosságaiban megnyilvánuló lelki alkat közösségének alapján jött létre. Az emberiség 

története a termelés fejlődésének története. 

Ez az ideológia sorvasztotta el azt a tudatot, amelyben felismerhettük, hogy a nemzet kérdése 

nem csupán gazdasági kérdés, hanem a lét és a nemlét kérdése, s csak az Isten csodája, hogy még 

áll hazánk. Magyarnak lenni annyi, mint lehetetlennek látszó feladatokat vállalni és megoldani. 

Az ember társas életének legősibb formája, a család sem kerülte el a válságos korszakot. 

Az evolucionizmus, a szocializmus és fajelmélet részéről ért támadás közül csak azt említjük, 

amely az egynejűség tekintetében arról beszélt, hogy a csoportházasság után alakult ki a páros 

házasság. A kizsákmányoló társadalomban a nők megalázott helyzetben voltak. A nők teljes 
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egyenjogúságához a termelőeszközök és a magántulajdon megszüntetése vezet. A gazdasági 

szempontokat első helyre tevő ember hozta létre a házasság helyett az élettársi viszonyt. A 

lelkek összhangján, egymás bánatában-örömében osztozó, önzetlen, áldozatra kész kapcsolat: 

a barátság, a � atalok törvénytelen együttélését leplező fedőnévvé változott. 

Az értékek katasztrofális válságát különösen az a propaganda idézte elő, amely az erkölcsi 

törvények örökérvényét tagadja. Örök erkölcsi törvény: a „ne lopj”, „ne ölj”, „ne paráználkodj”! 

Ezek az uralkodó kizsákmányoló osztályok érdekeit védik, amit a vallás támaszt alá. Még az 

erkölcsi törvény sem örök, amely azt mondja ki, hogy „ne lopj”. Csak addig lehet érvénye, amíg 

a termelőeszközök magántulajdonban vannak.  A kommunista társadalomban az eszközök 

társadalmi tulajdonban lesznek, a lopás eltűnik, mert a javakban mindenki szükséglete szerint 

részesül, tehát eltűnik a lopás, így nincs szükség a törvényre.

Engels Anti-Dühringjében tovább magyarázza a törvény fölöslegességét. Egy olyan 

társadalomban, amelyben „…a lopás indítékát kiküszöbölték, …csak az elmebetegek 

lophatnak…hogy kinevethetnék azt az erkölcsprédikátort, aki ünnepélyesen proklamálni 

akarná az ősök igazságát: Ne lopj!” – gúnyolódik a � lozófus.

Minden erkölcsi világkép attól függ, mit tartunk legfőbb jónak, mi az, ami minden értéknek 

az összefoglalása. Mi az, ami a mi világunk célját alkotja. De a legfőbb jónak bele kell nyúlni 

a mi életünkbe, abban kell megvalósulnia. Ezt az érvényesülést nevezzük erkölcsi törvénynek. 

Ha végiggondoljuk a marxista � lozó� a erkölcsi értékeléseit, világos, hogy azok tartalmát 

a nép tömeges szabadságmozgalmának a fellendülésében látja. A nép, az emberiség erkölcsi 

értékeinek alkotója, de hát van-e olyan nép, s van-e olyan ember, aki méltó volna erre, vagy 

elvállalhatná minden fenntartás nélkül? Milyen alapon hozna erkölcsi ítéletet az a társadalom, 

amely a bűnökön elnézően mosolyog, a gyilkosok magyarázkodását megértően tolerálja, és 

amelyet nem érdekel más, csak a jólét – a kényelem és az élvezet (a hedonizmus).

Az erkölcsi rend azon áll, vagy bukik, hogy legfelül az örökkévaló Szeretet Istene van-e, 

vagy a pénz, a hatalom, a hiúság vagy netalán a züllesztés, az életnek mindenáron való kiélése 

található. A hit kérdése ez! 

Értékek érvényesülésének lehetősége

Az ember létének nemcsak biológiai és � zikai, hanem erkölcsi feltételei is vannak. 

Ez utóbbiak sokkal igényesebbek és parancsolóbbak, mint az előbbiek. Az embernek ezt a 

� nom megérzését, mellyel az erkölcsi törvények feltételeinek igényét észreveszi, s azt nyers 

életszükségleteivel szemben érvényesíti: lelkiismeretnek nevezzük. Halk, szelíd szó ez, amely 

túlharsogja a haszon, a szenvedély, a pénz, az elnyomás lármáját. A keresztyén ember értékeinek 

összessége Istenben van bezárva. Más igaz érték nincs, mert ez az isteni lénynek e világon való 

megdicsőülése. Materiális megvalósulása a szeretet kettős parancsában van: szeresd az Urat…

szeresd felebarátodat. Ami a világban az embernek értéket ad, az a másnak megbocsátó, Istent 

kereső szeretet. Ezzel Jézus a vallást a külső kultusz keretéből leemeli és etikai talajra helyezi. 

Az anyagi javak és a pénz tekintetében az evangéliumban Jézus parancsa igazít el, mikor azt 
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mondja: senki sem szolgálhat két Úrnak… (Mt. 6, 24) Más helyeken is szól a vagyonról: ha 

tökéletes akarsz lenni, add el vagyonodat (Mt. 19, 21). Jézus azonban ezekkel csupán a vagyon, 

az anyagiak önértéke ellen küzd, hiszen a javak is az ő ajándékai. A pénz, a vagyon önmagá-

ban sem nem jó, sem nem rossz. Rosszá válik, ha annak szolgál az ember, jóvá lesz, ha erkölcsi 

célnak, a személyiségnek szolgál.

Hasonló az álláspontja a keresztyén etikának a szerelemet, az érzéki ösztön világát illetően. 

Az álkegyességgel szemben nem állítja, hogy a nemiség már magában véve bűn. A Biblia szerint 

is Isten ajándéka, bár nem maradt mentes a bűn rontásától. A házasság létrejöttében fontos 

szerepe van a szerelemnek. Itt is érvényes az anyagi javakra vonatkozó teológiai tétel: nem 

szolgálhat öncélt.

Az emberi együttélés értékei közé tartozik a család, sőt annak ősalapja, amely a házasságban 

teljesedik ki. Az ember normális körülmény között beleszületik a családba. Isten a fér� t férjnek, 

a nőt feleségnek teremtette. Ez az egyiknek is, a másiknak is rendeltetése, sőt a gyermek 

viszonyát ehhez mérten állapította meg. Jézus szerint is a házasság Isten rendelése és nem 

valamiféle hiba. (Mt. 19, 3)

Nagy dolog, hogy néhány ember együtt a családnak nevezett kis egyszerű társadalmat 

alkotja, és hogy ennek az alakulásnak nagyon sok gazdasági és politikai haszna van – de ennél 

sokkal nagyobb dolog, hogy van anyai szeretet, apai felelősség, testvéri megértés, a lelkeknek 

olyan érintkezése, amilyet a család, mint belső lelki közösség tud nyújtani.

Fél évszázad alatt igen jelentős rongálásnak és támadásnak volt kitéve a hazaszeretet 

eszméje. Sok rosszindulatú, ferde értelmezés ingoványos, és ezért kerülendő témává tette a 

nemzeti eszme gondolatkörét. Mintha kiveszőben volna és elveszíteni készülne jogosultságát 

és szuverenitását. Majdnem sikerült a hazaszeretetet természettudományos, marxista, 

internacionalista tézissé tenni, noha ez valójában erkölcsi fogalom. Ebben közösséget csak 

akkor találunk, ha végigcsináljuk azt az erkölcsi, etikai utat, amelyen előállt a nemzeti eszmény 

szuverenitása. Ravasz László írja: „Magyar nem az, aki magyarul beszél, mert a kérdés, 

hogy mit beszél magyarul!” A magyarsághoz csak erkölcsi úton lehet hozzájutni. Nekünk 

magyarokká kell lennünk, ami csak úgy lehetséges, ha keresztyének leszünk, keresztyénné 

csak úgy lehetünk, ha igazán magyarok leszünk. 

A nemzeti öntudatnak legnagyobb veszedelme a széthúzás, a belső meghasonlás, a 

nemzeti tudathasadás. A két öntudatú ember tulajdonképpen két ember. Az egyikben a 

régi, a mindennapi, a másikban a különös, az idegen, bujkáló ismeretlen egyéniség lakik. 

Megtörténhetik egy nemzettel is ez. Valami mély ellentét két táborra osztja a nemzetet. A 

nemzeti öntudat erkölcsi minőség, erkölcsi erő. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson a magyarnak 

különb embernek kell lennie, de úgy, hogy emberibb ember legyen.

Az értékek válságát és érvényesülését egy nemzet életében igen jelentős mértékben 

befolyásolja a nevelés. Éppen ezért a nevelés nem fényűzés, nem is időtöltés, hanem szinte 

az egyetlen életkérdés. (Karácsony Sándor) A nevelés az, ami a megoldást hozza, az élet 

megmentése, biztosítása. A történelem kincseit öntudatosítja, és a múlt erőit beépíti a jövendőbe. 
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Ugyanakkor adja dinamikai elem gyanánt az új igazságokat, teremtő gondolatokat, s ezzel a 

fejlődének a lehetőségét biztosítja. 

I.5. Az intézményes nevelés mai problematikájának gyökerei

Szárny és Teher: A magyar oktatás helyzetének (egy) konkrét elemzése

Ezzel a címmel jelent meg a közelmúltban a magyar oktatás helyzetének áttekintésére 

szolgáló háttéranyag, amely a Bölcsek Tanácsa oktatási szakértői bizottságának tagjai (Barlai 

Róbertné, Csermely Péter, Csovcsics Erika, Farkas Anikó, Józsa Tamás, Nagy Attila, Ónodi 

Szabolcs, Réti Mónika, Szebedy Tas, Szilágyi Imréné és Villányi Györgyné), valamint a bizottság 

által felkért szakértők által elkészített elemzéseket tartalmazza. Az elemzések a megfelelő 

forrásmunkákkal is jelölt tudományos háttérre támaszkodnak, de óhatatlanul tartalmazzák az 

elemző saját tapasztalatait és véleményét is. Az oktatás helyzetének áttekintésében és a javaslatok 

megfogalmazása során a háttéranyagban összefoglalt elemzéseken túlmenően sok száz könyvet, 

elemzést, és tanulmányt vizsgáltak meg. Ezek közül különösen 4 gyelmesen tekinthetjük át a 

korábban nyilvánosságra hozott oktatáspolitikai programokat és stratégiákat, a VII. Nevelésügyi 

Kongresszus ajánlásait, valamint az Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal által kidolgozott „Zöld 

könyvet” (Csermely Péter).

A szélessávú munka néhány megkerülhetetlen kérdése

Az oktatás-nevelés ügye nem napi gazdasági pozícióknak, aktuálpolitikai 

szempontoknak alávetett ügy, hanem a magas szintű oktatás, a tehetségfejlesztés a társadalom 

számára szinte egyetlen kitörési pont, a nemzet számára a függetlenség, az önbecsülés legfőbb 

biztosítéka. Nem lehet addig esélyegyenlőségről, színvonalról beszélni, amíg az oktatási 

normatívák a legalapvetőbb feladatok ellátására, sőt az iskolák megtartására sem elegendők. 

Nem lehet előrelépés addig, amíg attól függ egy gyerek kibontakozási lehetősége, hogy 

szegényebb, vagy gazdagabb önkormányzat területén született. Az esélyegyenlőség biztosítása 

az állam feladata.

Nem lehet előrelépni anélkül, hogy ne támaszkodnánk az új koncepciók kidolgozásában 

és megvalósításában a gyakorló pedagógusokra. Ne az iskolán kívüli intézményektől várjuk a 

megújulás stratégiáját. Elsősorban a szaktárgyi oktatásban kell előbbre lépni. Nem lehet gyors 

előrelépést várni, ha nem becsülik meg kiemelten azokat, akik kiemelkedően dolgoznak. A 

tehetséggondozás minden nemzetnek saját ügye! Ne várjuk azt, hogy az EU, vagy más külső 

forrást ad ehhez segítséget. Építsünk hagyományainkra, és vegyük igénybe a még meglévő 

tapasztalatokat!

Nem fogunk előbbre lépni addig, amíg nincsenek szilárd követelmények, amíg fel nem ismeri 

az oktatásirányítás és a társadalom is, hogy az egészséges gyermek igényli a megmérettetést, 

a képességeinek megfelelő feladatokat. A képességek pedig sokfélék és az a normális, ha az 
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életkor előrehaladtával di� erenciálódnak. Nem úgy, hogy a gyengébbek visszafejlődnek, hanem 

úgy hogy az ő célirányos fejlesztésük mellett a legjobbak gyorsabb fejlődését is következetesen 

biztosítjuk. Ehhez az oktatásnak sokszínűnek kell lennie. Az állam feladata, hogy ezt a 

sokszínűséget biztosítsa, és nem az, hogy korlátozza.

A XXI. század elején, ha mélyebbre hatóan szeretnénk elemezni az elmúlt évszázad 

nevelés� lozó� áját, akkor észrevehetjük azt, hogy óriási küzdelem zajlott a valóságban az érték- 

és kultúraközpontú pedagógia és a hagyományos rendet háttérbe szorító gyermekközpontú 

irányzat között. Törekvéseket fedezhetünk fel a herbarti neveléstudomány megsemmisítésére. 

Ilyen kísérletek voltak: a kommunális rendszerű és közösségszemléletű pedagógia szovjet 

mintájú változata, vagy „nyugati” világnézetű individuál pedagógia, amely során a személyiség 

teljes, szabad kibontakozást, a kreatív ember világuralmát tűzték ki célul. Milyen iskolát 

varázsolna magának a gyerek, ha tehetné? Vajon milyen irányzattal harmonizál legjobban 

a gyermeki lélek, a gyermeki vágy? A tanítás akkor sikeres, ha nem direkt módon próbálja a 

gyerek fejébe tölteni a tudományt, hanem előidézi a tanulást. Tehát az optimális az, ha a tanítás 

a tanulás serkentőjévé válik. Napjainkban ezt konstruktív kompetencia-alapú pedagógiának 

nevezték el.

Ez azt jelenti, hogy ami ismeretlen, megpróbálom felderíteni, és azután magamba, az eddigi 

tudásismeretembe beépíteni, amit ily módon, vagy ezután bármikor előhívhatok, mint biztos 

ismeretet. 

Sikeres pedagógiai, tanulási, nevelési folyamatnak tehát az tekinthető, amelyben megvalósul 

a gyermeki szükségletek kielégítése.

A XX század első felében hagyományos iskola jellegzetes tartalmait kritizálja és próbálja 

felszámolni a reformpedagógia az „új iskolák” létrejöttével. 

A sajátos elemek, melyekre a reform irányul: 1

- módszertani egyoldalúság 

- merev időütemezés

- tanterv dominanciája

- tankönyv alapján folyó tanulás

- tantárgyi rendszer

- sematikus értékelési és minősítési gyakorlat

- azonos életkorú gyermekek évfolyamosztálya

- formális előírások alapján történő fegyelmezés

- egyoldalú kommunikációs szerkezetek

- iskolarendszer struktúrája

A hagyományos pedagógia előnyeiként megemlíthető a kimutatható teljesítmény, a fegyelem 

és a pedagógus tekintélye. 

1 Németh András-Ehrenhard Skiera: Reformpedagógia és az iskola reformja Nemzeti Tkkiadó, Bp., 1999. 
13.o.
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A közoktatás szabályozásáról szóló rendelkezések követelményei a 4/6-16 éves korú 

gyermekek, tanulók képességfejlesztésének szakszerű irányítását, korszerű műveltségük 

megalapozásának segítését tűzik ki a nevelési-oktatási intézmények alapvető feladatául. A 

kiművelendő képességtartalmak, szinte teljes egészében a kognitív kompetencia rendszerének 

elemeivé váltak: tehát a tanítók, tanárok legfontosabb feladata a szakszerű kognitív nevelés, 

korunk „sajátos” kulturális értékeinek érvényesítése során.

Az elmúlt évtized európai összehasonlító elemzései sajnos elég sok hiányt észleltek 

Magyarország vonatkozásában a kognitív neveltség területén, amelyekre a magyar kutatók is 

folyamatosan felhívják a � gyelmet. Ezen hiányosságokon kívül, a közoktatás mai szisztémája, 

ettől is nehezebben találja a szociális, társaslelkületi képességhalmazok optimalizálásának 

útját. 

A hiányosságok elsősorban a családi nevelés erőtlenségéből, az ökonómiai környezet 

negatív hatásaiból eredeztethetőek, ugyanakkor a képzés rendszere az európai kívánalmaknak 

megfelelően az egész életen át tartó tanulásra, a konstruktív életvezetésre történő felkészítés 

stratégiáját, szisztémáját helyezi előtérbe.

A mai pedagógiai elemzések azonban nem minden tekintetben adnak választ, hogy milyen 

típusú tanulási folyamatra van szükség ahhoz, hogy a � atalok – sokszor az idősebbek is – 

magabiztosan, sikeresen éljék át a változásokat. A közoktatási folyamat szeretné leképezni 

az uniós elvárásokat, ugyanakkor az elmúlt fél évszázad sajátos kelet-európai történéseit 

� gyelmen kívül hagyja, pedig óriási különbség volt a professzionális nevelés kelet- és 

nyugat-európai ideológiája között. A korábbi nyugat-európai „folyamatos nevelés” a felnőtt 

személyiség kiteljesedését valóban az élethosszig tartó tanulásban határozta meg, de eltérve a 

kelet-európaitól, az emberi kompetencia minden egyes területére kiterjesztette. 

Az oktatásügy a mai változó társadalomban legalább két irányban szeretné megoldani a 

nevelést: individuális és közösségfejlesztő törekvéseket tapasztalhatunk. Mindez a közoktatás 

eddigi rendszerére is hatással lett. Az individuális nevelés tökéletesítésének humanisztikus 

elemeit egyre erőteljesebben sikerülhet a gyakorlatban is kivitelezni. Például egyre 

eredményesebb a szövegértő gondolkodásra nevelés, vagy sikeresnek tűnik az „önmegvalósító 

konstruktív életvezetés”. A bipoláris és kiscsoportos társaslelkületi képességtartalmak 

szakszerű kiművelésében viszont még továbbra is nagyon hiányosak vagyunk. Statisztikai 

adataink ezen a területen rosszabbak, mint pl. az előzőekben említett szövegértés. Lehet, hogy 

könnyebb „egy”-et érteni, mint „egyetérteni” egymással?

Amennyiben józan konzervativizmussal - márpedig a pedagógia művelése ezt igényli – állítjuk 

be a mérleget, akkor pozitív eredménynek könyvelhetjük el a XX. századi gyermektanulmányozás 

(pedológia) eredményeit. Így nyithatunk utat a nevelés legfőbb kiindulópontjához, a gyermeki 

személyiség diagnosztizálására. Napjainkra lehetőség nyílott a gyermeki készségek, képességek 

mérésére, a hiányos részképességek pontos meghatározására és szakszerű fejlesztésére. Valóban 

érvényesítjük a XX. század első felének egyik nagy gondolkodójának, Peter Petersennek az 

alapvető pedagógiai törvényszerűségét: a gyermekből történő kiindulás elvét. Ez a mérföldkő 
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lényegében is hozzátett a neveléstudományhoz, hiszen nemcsak az általánosságban értelmezett 

„herbarti gyermekség” törvényeit helyezi előtérbe, hanem az egyszeri és megismételhetetlen 

individuum egyéni, sajátos, tökéletesedését, nevelhetőségét. A pedagógia a gyakorlat számára 

kijelöli az utat: minden gyermek lelki szükséglete a tudás, ezért biztosítani kell számára az 

ismeretek elsajátításának szakszerű dialektikai útjait, valamint egyéni adottságainak megfelelő 

optimális készség- és képességfejlesztő iskolai nevelését. Az 1990-es években az iskolák 

átalakulásának köszönhetően ma Magyarországon többféle iskola közül választhat a szülő. A 

reformpedagógiai iskolákból is több irányzat között lehet tallózni, megismerkedni pedagógiai 

hitvallásukkal, módszereikkel, elveikkel.

A reformpedagógiai iskolák köztudottan gyermekközpontúak, míg a hagyományos iskolák 

inkább „poroszos” egyértelműséggel kezelik a gyermeki lelket.  Nagy kérdés viszont: jobb lett-e 

a mai humanista a iskola? Válaszként idézzünk egy szociológiai jellegű munkából.

I.6. A szociológiai kutatások pedagógiai elemzése

„A diákok és a tanítók egy meghatározott helyen találkoznak: ez a hely az iskola. Az okta-

tásügy e három „alkotóeleme” az iskolaidő alatt folyamatos kölcsönhatásban áll egymással”2

A kölcsönhatás eredménye nyomán különböző felmérések születnek, melyek sorra 

kimutatják, hogy gond van a magyar iskolákban, gond van az onnan kikerülő gyerekekkel. A 

hiba egyesek szerint a pedagógia rendszerében, módszerében, mások szerint a körülményekben, 

a pedagógusok hiányosságaiban, megbecsülésében, esetleg a tanulóban és a családban, vagy 

mindezek összességében rejlik.

Szilágyi Gyula: Megbukott az iskola? című könyvében egy korképet fest napjainkról, 

a társadalomról, a tanügyről, az emberekről. Felvet egy problémát, mely legalább 200 éves, 

szerteágazó, és olyan, mint egy pókháló. 

Szilágyi Gyula oknyomozásából kiderül, hogy a „túlterhelt gyerek” már csak egy marionett 

bábja a pedagógiai folyamatnak. A „túlterhelt gyerek” a házi feladatok – melyeket az iskola 

határoz meg, és a külön órák, melyeket hellyel-közzel a szülő ír elő számára – szövevényében 

tekereg, és szépen lassan megutálja a világot, mely megutáltatta vele saját magát és az iskolát. 

Persze a gyermek a túlfáradást nem így éli meg, mert a tanórán kívüli munkával töltött órák a 

szabadon választható kategóriába tartoznak, ezért inkább változatosságot, mintsem kötelező 

penzumot jelentenek. A különórák választhatóságában a gyermek szabadság iránti szükséglete 

is megvalósul azáltal, hogy ő választhat.

„Érdekes tendencia, hogy minél több különórája van a tanulónak, annál jobb az átlagos 

tanulmányi eredménye. Lehet, hogy ezeken a szakkörökön, különórákon, edzéseken, kreatív 

műhelyekben, speciális oktatásokon szerzik mindazt a tudást, készséget a diákok, amelyek 

2 Szilágyi Gyula: Megbukott az iskola? Osiris Kiadó Bp., 2004, 7. oldal
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ugyan elengedhetetlenek a sikeres iskolai szerepléshez, de a közoktatásnak nem jut ideje 

(energiája) ezek átadására?” 3 

Költői kérdést tesz fel Szilágyi Gyula, és ezzel elindítja az emberben a választ, talán fel kéne 

cserélni a különórákat a közoktatási órákkal, és úgy hatékonyabb lenne az ismeretszerzés. 

A különórák oldott hangulata, kreatív légköre maradandóbb, tartósabb, stabilabb tudást 

eredményez. Részévé válik a gyermeknek, átélheti minden valójával, és nincs mögötte 

számszerű értékelés.

A könyvben a cselekvés iskolája mellett érvel a megszólaltatott biológia szakos tanár, aki 

a vele készített interjúban mesél a régi építőtáborok hangulatáról. Egy hónapig, vagy akár 

tovább is dolgoztak a 70-es években a diákok mezőgazdaságban, nemzeti parkban. A termelés 

mozzanatává váltak, hasznos munkát végeztek. A cselekvés iskolája azonban a múlté, a szülők 

legyintenek az intézmények felé, és igen megosztott a társadalom a pedagógiával szembeni 

elvárásokban. 

Az iskola, mint intézmény hivatott az értékek képviselésére úgy, hogy értékeit senki sem 

ismeri el. 

A pedagógus társadalom tehetetlennek és erőtlennek érzi magát, szociológiai kutatások 

mutatnak erre. Szilágyi Gyula korunk legelismertebb magyar szociológusával, Ferge Zsuzsával 

mondatja ki talán a legsúlyosabb ítéletet: „a pedagógusokban erősen él a tehetetlenség érzése. 

Úgy érzik, hogy az iskola és a pedagógus hatása eltörpülnek a külső világ más hatótényezői 

mellett… Ha a pedagógus úgy gondolja, hogy neki kevés a hatáslehetősége, ez szükségképpen 

vissza kell, hogy hasson további törekvéseire is: ha el akarja kerülni az állandó kudarcérzést, 

akkor belsőleg le kell mondania a különösen nagyra törő emberformáló tervekről…”4 Ennek 

nyomán megkérdőjelezhető az iskola, hiszen igazi mester nélkül felesleges időtöltéssé válhat 

minden perc a falai között.

Az intézmények – szülői, vagy társadalmi nyomásra – önmaguk is generálják a zavarokat. 

A gyermekek magatartási zavarokkal, � gyelemhiánnyal küzdenek. Sajnos a cél mindig a 

legmagasabb szintű megfelelés. Ahol ez nem sikerül, ott felbukkannak azok a viselkedésformák, 

amelyek segítenek kompenzálni kompetenciavesztésüket. Szerencsés esetben ez küzdelemre 

sarkall, de elvezethet az elvárások teljes tagadásáig. „Az iskola elveszítette kiváltságos helyzetét a 

tudásközvetítés területén, pozíciós és érzelmi hatalma megszűnőben van, büntető és jutalmazó 

lehetősége minimális, kontrollkapacitása nincs.”-írja Szilágyi Gyula.

Kitűnik, hogy a sikeres individuális fejlesztés önmagában azonban nem eredményezheti az 

ember nevelhetőségi szintjének tökéletesebbé tételét. 

Mi is a gond? A válasz kiindulópontja: az ember teremtett „társaslény”, minőségi együttélését 

a „társaslelkületi” képességeinek fejlettsége biztosíthatja. Az emberi sokadalom pedig, az 

együttélési normák, törvények alapján működik. A reánk nehezedő gazdasági, politikai és 

erkölcsi válság folytonos nyugtalanságot és idegességet okoz - s mint a nemzeti és társadalmi 

3 Szilágyi Gyula: Megbukott az iskola? Osiris Kiadó Bp., 2004, 110.oldal
4 Szilágyi Gyula: Megbukott az iskola? Osiris Kiadó Bp., 2004  40.oldal
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élet minden területén -, úgy a családi életben és az individuum lelkületében érezteti káros, 

bomlasztó hatását.5

Az elmúlt korszak, sőt a mi korunknak is fő jellemvonása, hogy mindent a haszon és élvezet 

szempontja vezetett, vezet. Ennek � lozó� a alapja az anyagiak körül, a materializmusban 

gyökerezett, gyökerezik. A nevelési alapfogalmakat is az anyagi, tárgyi valóság közül 

választjuk: tantárgy, tananyag, tanterv, taneszköz stb. Szemünkbe tűnik még egy jelenség. Soha 

nem tapasztaltunk még eseményekben, rendszerekben, politikai és társadalmi nézetekben, 

információban, sőt tudományos felfogásban sem ilyen gyors változásokat. Máról holnapra 

változik minden. Nem tudjuk, mire virradunk: mi érkezik az interneten, vagy a mobiltelefonon, 

ezért teljes a bizonytalanság minden téren. Sőt a bizalmatlanság is. Senkiben sem bízunk, 

még önmagunkban sem. Ez azután korunkra az általános jellemhiány és erkölcsi kishitűség 

bélyegét nyomja rá. Megrendítő események, katasztrófák, tragédiák egymásután mennek 

végbe körülöttünk, olyanok, amilyenek régebben hónapokig foglalkoztattak bennünket, most 

pedig máról-holnapra napirendre térünk fölöttük. A találmányok, az infrastruktúra fejlődése 

aligha vitték előbbre a boldogságunkat, még kevésbé a békességünket és nyugalmunkat. Olyan 

beteges, szinte természetellenes és csapongó hangulat, komolytalanság vesz erőt sokszor a mai 

emberen, mintha vesztét érezné. Pedig ebben a csonka országban, melyben olyan sok a nyomor, 

senkinek sincs joga testvéreinek rovására fényűző életet élni.

Az élvezetvágyból származik a nagy igény, a nagy igényből az uralkodni vágyás, az önzés, 

majd a tülekedés, a harc, a küzdelem a létért. Óriási káosz lett az ember birodalmában és 

ha ez még csak a kenyérharc volna, talán könnyebben megbocsátható lenne, de a rangért, 

módért, hatalomért, fényűzőbb életért szintén erős a tülekedés, mint a lélek háborúja. Sajnos, 

kétségbevonhatatlanul igaza van a nagy francia bölcselőnek, Rousseaunak, aki a nevelésről 

írt híres munkáját (Emil, avagy a nevelésről), így vezeti be: „Minden jó úgy, amint a Teremtő 

műhelyéből kikerült, de minden megromlott az ember kezében.”

E mellett a mai ember rendkívül önző és szívtelen tud lenni... Ha valaki saját hibája vagy 

a körülmények folytán tönkremegy vagy kibukik közülünk s az élet hajótöröttjévé lesz, olyan 

könyörtelenül megyünk el mellette, mintha nem is ember lett volna. Demokrácián alapuló 

társadalmat akarunk létrehozni olyan emberekkel, akik mindig a saját önző céljaikat akarják 

érvényre juttatni - lehetetlen. Pedig mily gyakori, hogyha az egyéni érdek összeütközik a 

közérdekkel - akkor az előbbi győz.

A mi világunkban mindenesetre legszerencsétlenebb az i� úság, különösen azért, mert 

csalódott a politikai és gazdasági rendszerekben, a társadalomban, a közéletben.”6

A visszavonás és ellentét, mely nemzetek és egyének között uralkodik, átterjedt és feltűnő 

5 Összehasonlító elemzés  az 50 évvel korábbi tényezőkkel.
  Forrásanyag: Koczogh András: „Hogyan neveljük gyermekeinket? című tanulmány
6 Koczog András: „Hogyan neveljük gyermekeinket?”  (belső tanulmány egy gimnázium életéről) 15. 

old. Kézirat



Szenczi Árpád

• 34 •

az idősebbek és i� abbak, sőt apák és � ak, szülők és gyermekek között is. A józan tekintély elve 

veszített régi erejéből.

Nemzeti és társadalmi életünk tehát elég mélypontra süllyedt. Ezt a süllyedést két fontos 

okra lehet visszavezetni: az egyik az, hogy Európa s benne mi magyarok egy nagy hazugságban 

élünk. Ez pedig az, hogy európai értékrend szerint szeretnénk élni és büszkék vagyunk, hogy 

EU-s tagok lettünk, voltaképpen pedig az igazi európai (krisztusi) evangélumi keresztyénségtől 

igen messzire távolodtunk.

Társadalmi és nemzeti életünk nyomorúságának egyik fő oka tehát keresztyén életünknek 

az elhanyagolásában rejlik, a másik pedig az, hogy korunkban aránylag igen kevés az igazi 

(kivált a krisztusi értelemben vett) jellem.
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I.7. A kiút keresésének egy lehetséges váza

Ellentmondások tisztázása

1.) Különböző emberképek elemzése. Ki az ember? Válasz: TEREMTMÉNY

2.) A társadalom de� niálásának útjai: 

- társadalom " ŐK " kisebbség, vagy

- társadalom " MI " megnevezhető „társas sokaság”

3.) Rejtőzködő világnézet is világnézet, a semlegesség = értékvesztés! Vallásszabadság: 

választás a vallások közül, vallástalanság nincs, mert az ember spirituális lény is!

4.) Miből áll a jelen!? 

- pillanatnyi állapot, vagy

- múlt-jövő metszete

5.) Jellemnevelés tagadása – a személyiségfejlesztés redukciója.

Tisztázni kell, melyek a civilizált ember mai jellemző sajátosságai?

6.) A globális ember " fantomkép, csupán indivídum? Az ember Társas lény?

- A fogyasztó, kizsákmányoló „élvezetember”

- A nyomorult „felesleges ember”

7.) Esélyegyenlőség " egységes nevelő iskola

Di� erenciált pedagógia, fejlesztési lehetőség

   $

Miben áll az egység, miért a különbözőség? " Esélyteremtés útja:

Egységes EQ – di� erenciált IQ fejlesztés

8.) A közösségi nevelés tévútja: a kommunális, kollektív közösség

- A természetes lelkületi közösségek kialakulásának segítése elengedhetetlen!

- A „szingli” jelenség elleni nevelés sürgető! 

9.) A lokális érzület elhalása miatt a társas (a mi tudatú társadalmi ) viszonyrendszerek 

kimunkálása szükségszerű? 

1
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0.) A nemzettudat – nemzetnevelés hibáit azonnal orvosolni kell!

Kilábalási struktúrája: Határozott nemzetnevelés (Imre Sándor).

Kilábalási stratégia választása: 

a szintetizáló professzionális nevelés rehabilitációja

1.) A neveléstudomány rehabilitációja: 

A pedagógia: pszichológiai és teológiai metszet

2.) Társadalmunk emberi jellemsajátosságainak rehabilitációja:

Emberkép; az ember jellemzői: Tízparancsolat betartása, Példabeszédek intelmeinek 

követése

3.) A nevelés helyes értelmezése: 

- általános és professzionális nevelés egysége és metodikai sajátosságainak 

különbözősége

- makrotársadalmi világnézet, értékrendszer tisztázása: „szent istváni örökség” 

4.) A család funkcióba állítása 

5.) Az iskolai szervezet átalakítása

6.) Pedagógus-szemlélet változása 

„anyagleadás”!"„gyermeknövelés”

7.) Informatikai metodika helyes kezelése: tudásfajták (ismeretek és operátorok) helyes 

arányának beállítása
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NEVELÉSI STRATÉGIÁK TISZTÁZÁSA NAPJAINKBAN

             

A

I. Értékrendekre épülés fejlődéselmélete:

1. a kultúratartomány fogalma

2. a” többgenerációs „konzervativizmus

3. a” kikristályosodott” szabályrend

II. Az európai tradicionális értékrendek:

1. keresztény / keresztény bibliai értékrend 2000 éves

2. liberalizmus értékrendjei 200 éves

3. kommunizmus értékrendjei 100 éves

III. Az emberi tökéletesedés útjai:

1, individualizáció

2, enkulturáció

      

IV. Filozó� ai elképzelések a nevelésről:

1, perennializmus – az örök igazság szerinti nevelés

2. progresszionizmus –a gyermek sajátosságai szerinti nevelés

3. esszencializmus-makrokultúra szerinti nevelés

4. egzisztencializmus-önérvényesítő nevelés 

             a, teista

             b, ateista

5. behaviorizmus – ösztön-és környezeti erőket érvényesítő nevelés

6. rekonstrukcionizmus-pozitív elemeket összeépítő nevelés

V. Az ember szocializálódása:

    pozitív

1, Minta     hatásrendszer

   negatív

2. Az „élénkítő” hatásrendszer

3. A tudatos eredetű hatásrendszer

4. A biológiai szükségletekre épülő hatásrendszer
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VI. A nevelés –pozitív célzatú hatásrendsze

1. általános nevelés

 a, normatív formálás

 b, lelki szükségletekre /7 szükséglet/ épülés (SQ)

 c, társas viszonyrendszer formálása (TQ)

                  2. professzionális nevelés

 a, kognitív fejlesztés (IQ)

 b, érzületi-lelkületi fejlesztés (EQ)

                            c, szomatikus növekedés segítése

                            d, szintetizáló nevelés (SZPN)
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B

I. Az iskolai nevelési stratégiák

Materiából kiinduló Gyermekből kiinduló

Elsődleges a tananyag Elsődleges a gyermeki személyiség

Középpontban a tantárgyi rendszer, 

formálisan a gyermek
Középpontban az értékrendszer, a 

kultúratartomány

Cél: a tananyag elsajátítása, a tanterv 

teljesítése

Cél: az ismeretek interorizációja, a készségek, 

képességek optimalizálása

A tudás belső központja az agy 
 A tudás belső központja a „herbarti realé”

A tanulás � lozó� ai folyamat-

memorizálás
A tanulás:appercepció, lelkületi 

megnyilvánulás

Tanítási stratégiája az anyag leadása, 

osztálytanítás

Tanítási stratégiája: az ismeretek megtanítása, 

egyéni rutinok, készségek, képességek 

rögzítése

Időtervezése: mesterséges, kívülről 

megszabott idő
Időtervezése:a tanuló(k) önálló haladási 

üteme

A tér berendezése: „Comeniusi 

osztályterem

A tér berendezése:individuális, csoportos 

elhelyezkedés biztosítása

Közösség szemlélete: felülről építkező
Közösségszemlélete: alulról a társas 

kapcsolatokból táplálkozó

Alapközösségi sejtje: az osztályközösség →
6-8 fős csoport

Tanítási irányítás: direkt →
indirekt

Elsődleges módszer: utasítás, 

tananyagközlés
→ beszélgetés, önálló tanulás

Egységes követelmény: az akadémikus 

tudásanyag
→

az emberi társas együttműködés

Tantervtípusa: leíró, teljes 

tananyagrendszer
→

kompetenciaalapok megfogalmazása

Tudományos alapja: � lozó� a, 

pszichológia
→

Teológia(etika)

Pszichológia

Neveléstudomány
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II. Makrotársadalmi nevelési stratégiák

1, A társadalmat formálisan építő rendszer (Ők tudatú rendszer) → Társas elit

a, kommunális típusú

b, „szingli” típusú

2, „Társas-lelkületű” sokadalmat felépítő rendszer → (Mi tudatú rendszer) → Lokális 

csoportok

Mielőtt a konkrét megoldásig, kiútig eljuthatunk, „törvénybe iktathatjuk”, vagy az új 

törvények (2011) pedagógiai értelmezését megtesszük, addig azonban néhány kardinális kérdésre 

választ kell adni. Eligazodási lehetőséget több szakirodalom is kínál. Könyvemben Menyhay Imre 

munkáit veszem alapul. (Menyhay,1996,1998)

Menyhay Imre könyveiben kritikusan mutatja be a liberális progresszív társadalompolitikán 

nyugvó társadalmi modell szellemi gyökereit, fejlődéstörténetét, természetrajzát, jelenlegi 

működésének következményeit. Ennek során bebizonyítja, hogy a liberális progresszív 

társadalompolitikának semmi köze a klasszikus liberális alapelvekhez (a demokrácia, 

szabadság, társadalmi igazságosság, tolerancia, esélyegyenlőség, az emberi méltóság tiszteletben 

tartása). Éppen ellenkezőleg, a liberális progresszív társadalompolitika az egoizmus és agresszió 

elhatalmasodására, az emberi ösztönök korlátlan kielégítésére, az örömszerzés ösztönének 

gátlástalan kiélésére irányul.  

Ennek fényében szükséges mélyrehatóbban megismerni annak a társadalmi modellnek 

a működését, amelyet bizonyos körök másolni, mások pedig adaptálni szeretnének a hazai 

viszonyokra. Sajnálatos módon, a tömegkommunikációs eszközökben igen nagymérvű egy-

oldalúság uralkodik.  A követendő pozitív szocializálódásra ható erők közvetítése tekinteté-

ben gyenge a hatásrendszer. Ez nem véletlenül történik, hiszen bizonyos érdektörekvések ezt 

diktálják. Szociológiai és pszichológiai módszerekkel kimutatható, hogy szoros kapcsolat áll 

fenn a horror� lmek tömeges közvetítése és a � atalkorúak bűnözése között. A tömegkultúra 

termékei végső soron a „nem vegyi eredetű kábítószerek”, amelyek csökkentik az állampolgá-

rok társaslelkületi érzékenységét és problémamegoldó képességét. Éppen ezért a tömegkultúra 

termékein szocializálódó állampolgárok könnyen befolyásolhatóak és manipulálhatóak.

Menyhay Imre rámutat arra, hogy „a monetarizmus szabadossága óriási terheket ró az 

államháztartásokra. Egyrészt az államadósságok törlesztése, másrészt a munkanélküliek eltar-

tása és a közbiztonság növekvő költségei egyre nehezebben fedezhetők.  Ezt betetőzi a bankok 

és a multinacionális mamutvállalatok pro� tvágyából adódó egoisztikus magatartás.” 

Az eladósodás, illetve az eladósítás folyamatának teljességéhez az is hozzátartozik, hogy a 

Nemzetközi Valutalappal (IMF) 1982-ben megkötött megállapodás értelmében ezen nemzet-

közi pénzintézet magyarországi képviselői a Pénzügyminisztériumban először meg� gyelőként, 
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majd tanácsadókként, s végül 1988-89 táján, a békés átmenet forgatókönyvének közvetítőiként 

fejtették ki áldásos tevékenységüket.

Ennek a folyamatnak egy sor következménye van: egyfelől a magyar gazdaság és társadalom 

olyan kényszerpályára került, amelynek irányát és mozgási sebességét nem a hazai kormányok, 

hanem a Világbank és az IMF diktátumai határozzák meg, csakúgy, mint a megteremtéséhez 

szükséges pénzügyi feltételeket. 

Jelenleg a privatizált vállalatok egy része nem folytat termelő, szolgáltató, beruházó vagy 

értékesítő tevékenységet. A monetarizmus és a liberális progresszív társadalompolitika egyik 

mellékterméke a munkanélküliség növekedése. A szociológusok vizsgálatai szerint, ha va-

lamelyik munkanélküli két év alatt nem tud elhelyezkedni, akkor a szó szoros értelmében 

megszűnik munkaerőként funkcionálni, s megindul az egyén személyiségének leépülése, majd 

pedig lumpenizálódása. Ha pedig ez a nézet általánossá válik, akkor ennek a gondolatmenet-

nek a következő lépcsőfoka az, hogy valamilyen módon meg kell szabadulni a felesleges em-

bertömegtől. Hovatovább a kérdés úgy fogalmazódik meg, hogy milyen kritériumok alapján 

szelektáljanak a feleslegessé vált embertömegek között. Magyarországon a monetarizmus és 

a liberális progresszív társadalompolitika elérte az oktatás, kultúra, egészségügy területét is. 

Az elmúlt években sikeresen verték szét és tették lehetetlenné az agrár-és műszaki értelmi-

ség helyzetét. Jelenleg az oktatásban dolgozó értelmiség munkakörülményeit lehetetlenítik 

el az óvodától az egyetemig. A gyermekek létszáma csökken, így lehetőség lenne az általában 

nagy létszámú osztályok csökkentésére, a zsúfolt iskolai terek szellősebbé tételére, a pedagógus 

munkakörülmények javítására. A mai magyar iskolákban továbbra is a tanári szoba csupán 

a felkészülési, relaxációs központ, ahol egy négyzetméter hely jut egy pedagógusnak. Ez ke-

vesebb, mint egy „lóállás” az istállóban! (szerző).vannak, Ekkora térben a pedagógusok egyre 

nehezebben tudják ellátni egész napos feladataikat. Valószínű, hatékonyabb lenne az oktatás, 

ha az kisebb csoportokban történne. Ezzel egy időben aktívabban lehetne építeni a magyar 

pedagógia pozitív hagyományaira a tanár—diák viszonyban, a közvetlen kapcsolatokra, amely-

nek célja nemcsak az ismeretek átadása és közvetítése, hanem a személyiség alakítása, egyúttal 

a diákok tehetségének felkarolása és kibontakoztatásának elősegítése.  Sajnálatos módon a 

jelenlegi intézkedések éppen az ellenkező irányba hatnak az oktatási rendszerben, amelynek 

során előreláthatólag több általános és középiskolát össze fognak vonni, pedagógusokat fognak 

elbocsátani. Mindennek a következményei előbb-utóbb meg fognak jelenni a diákok tudásának 

színvonalcsökkenésében és fegyelmezésük nehézségeiben. 

A monetarizmus és a liberális progresszív társadalompolitika érvényesülésének további kö-

vetkezménye a lakosság egészségügyi állapotának, a humántőke helyzetének rohamos romlása, 

egyúttal az egészségügyi intézményrendszer „karcsúsítása”, valamint az egészségügyi ellátás 

piacosítása. 

A magyar lakosság egészségügyi állapotáról, a humántőke jelenlegi állapotáról semmi sem 

árulkodik jobban, mint a megbetegedési, halálozási adatok. 

Ezzel egy időben a monetarizmus és liberális progresszív társadalompolitika szellemében 
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meghozott intézkedések igyekeznek minden eszközzel korlátozni, illetve visszafogni a lakosság 

bér- és jövedelmi viszonyait. A fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy a monetarizmus és a 

liberális progresszív társadalompolitika eredménye nem lehet más, mint az ország fokozatos 

gazdasági, szellemi, morális és kulturális elszegényedése. Éppen ezért tisztázandó az a kérdés, 

hogy milyen érdekek húzódnak meg Magyarországon a monetarizmus és liberális társada-

lompolitika megvalósítása, illetve kiteljesedése mögött. Menyhay Imre hangsúlyozza, hogy a 

monetarizmus mindenütt a világon a nagytőke érdekeit fejezi ki, továbbá érvelően bizonyítja, 

hogy a liberális progresszív társadalompolitika Nyugat-Európában, a világban tulajdonképpen 

nem a baloldal egészének, hanem azon belül egy radikális értelmiségi klikknek, egy magát 

„baloldalinak” valló nagytőkés csoport érdekszövetségének a terméke. 



Az ember természete – természetes(en) nevelés

• 43 •

II. A NEVELÉS ANTROPOLÓGIAI FÓKUSZPONTJAI

II.1. A kálvini út

Nemrégen ünnepeltük Kálvin János születésének 500. évfordulóját. A Magyarországi Refor-

mátus Egyház Doktorok Kollégiumának pedagógiai szekciója ebből az alkalomból, a „kálvini 

tanítás” jegyében tartotta egyik ülését. Az elhangzott 10 előadás vezérgondolatai Kálvin Instit-

utiójának szellemiségét igyekeztek követni. A nevelés kálvini értelmezése lényegi alapot adott 

a későbbi keresztyén szellemiségű elképzeléseknek is egészen a XX. századig, Magyarországon 

1952-ig Karácsony Sándor haláláig. A neotomista pedagógiai gondolkodók szerint az ember, mint 

anyagi, testi jellegű egyén alá van vetve a természet és a társadalom törvényeinek. Az ember lé-

nyegét azonban, a halhatatlan lelket a személyiség alkotja; ez kizárólag Istennek van alárendelve, 

másfajta totális hatalmat nem szolgálhat. Egyházunk számára mégsem Kálvin korhoz kötöttsége, 

hanem Isten Igéjét kiválóan megértő rendszeres teológusként és nagyszerű írásmagyarázóként 

tiszteljük és emlékezünk ebben az esztendőben egész életére és munkáságára, és mindarra, amit 

rajta keresztül kapott az egész keresztyénség.

Főbb alapvetések a kálvini tanítás jegyében

A címben vállalt témára az interdiszciplináris megközelítés vonatkozik: a vázolt 

probléma, a gyakorlati teológia és a pedagógia határterületén jeleníthető meg. Kálvin János 

idejében a teológia tudománya nem osztódott az általunk ma ismert és tanított területekre. 

Kálvin nem írt, ma úgy mondanánk, gyakorlati teológiai műveket, csak kiváló bibliaismerete 

alapján írásmagyarázatokat. Az akkori teológiai gondolkodás értelmében meghatározónak 

érezte a felismert bibliai igazságok „rövid és egyszerű” formában való tanítását az iskola 

növendékei, és persze a családok számára. 

1. Isten lényegében „egy”, személyében három. Görögül” hüposztátisz, latinul „persona”. 

Elterjedt a „substancia” (létezés, egy élő) kifejezés is.

2. Az ember isteni teremtmény, de hajlama áltál bűnös, eredendően mindig a gyengébb 

ellenállás irányába fordul, de ugyanakkor lehetősége van Krisztus által újjászületni, 

istenképűségét helyreállítani, folyamatosan tökéletesíteni.

3. Az istenképű ember is perszonálisan lélek, testetlen lényeg (pneuma). Tálentumokat kap 

– adottságai vannak, képességeket szerez (sáfárkodik).
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4. A pneumának két alapképessége van: értelmi és akarati.

5. Értelmi képességeink korlátozottak, ezért minduntalan keressük a miérteket. Ezek 

kezdetben szinte ösztönösek (a kisgyermek „miért” kérdései  kiváncsiságáról tanúskodnak). 

A gondolkodás minőségi determináltsága bizonyítja, hogy 5-6 éves korban (Piaget szerint) 

anankológiailag is döntés előtt állunk. Rájövünk, hogy az okok el vannak rejtve, az emberi 

értelem azokat nem minden tekintetben foghatja fel. Döntés előtt állunk: az emberi sorsot 

véletlenek (szerencse), vagy az isteni gondviselés vezérli? A döntés szabad akaraton múlik! 

Kálvin institúciója érzékeny pontot érint. Amennyiben az ember eredendően bűnös, akkor 

intellektuálisan is az. A tiszta gondolkodáshoz megújulásra(megtérésre) van szükség. A 

legteljesebb értelmi rendszer pedig az elővigyázat. Vigyázzunk magunkra, tartsuk rendben 

dolgainkat, hogy a leghatalmasabb rendhez, az isteni rendhez tudjunk igyekezni.

Ez nagymértékben érinti a világkép, világtudat, világnézet formálódásának kérdéseit is.

6. De ezt csak a hit útján történhet, az akarati képesség segítségével. A teremtett ember 

kíváncsi lény. A kívánkozás (appetitum) szintén eredendő hajlam. Könnyedén az érzékek, 

érzelmek rabjaivá válhatunk. Az érzékek szolgasága a szenvedély (libido), amely hamis 

önismerethez vezet. A kiút tehát saját erőből kizárva. Az értelmi kompetencia akarat nélkül 

csupán kogníció, az emberi elme elidegenedése Isten igazságától (Kálvin, 75.). És ez a mai 

nevelés legnagyobb problémája, ugyanis a szent akaratból, csak az akaratosság marad. Az 

akarati képességek kiművelése (J,Payot) az erények útján valósul meg. Erényről beszélünk, 

ha a kívánkozás vállalja az igazi tudásnak (ratio) való engedelmességet, nem hagyja magát az 

érzékek rabszolgájává válni. A szabad akarat, az értelem jó és rossz irányú megkülönböztetése 

az engedelmesség létrejöttét eredményezi, amely kiválthatja az isteni kegyelmet.

7. Az igaz(i) tudás a Törvények által a krisztusi keskeny úton jön létre. A klasszikus nevelés ezt 

erkölcsi önfejlődésnek (moralitás) nevezi. Az ember bizonyosságra jut az axiómák tekintetében. 

Az értékduálok különbségét megérti, iránytűje a pozitív irányba áll be.

Az alapkérdés tehát, mi determinálja az alaptörvényeket, az együttélési szabályokat?  A 

válasz egyértelmű: társas együttműködés rendjének képessége, vagyis ilyen irányultságú 

neveltség. Hogyan jöhet ez létre? A neveléstudomány kétszáz éve már megadta a választ, 

(ezért vált többek között önálló tudománnyá.) Herbart a pedagógiát etikai alapokra is emelte. 

Az adott kultúra értékeire bízta az eligazodási pontokat. Az európai kultúra rendszerében a 

kereszténység értékrendszerére, amely kettős alapozottságú: egyrészt az abszolút szép is igaz; 

isteni, másrészt az emberi bölcsesség által is elfogadott, felhalmozott kulturális, morális érték. 

Ez a pólus viszont nem engedi az egyes ember abszolút szabadságát, hiszen teremtettségében 

sincs egyedül, tehát igazodnia kell a társas relációkhoz: az élő, az élettelen világához és a másik 

emberhez. Ezek a viszonyulások csakis neveléssel alakíthatók. Az etikus kapcsolatok komoly 

neveltségi szintet igényelnek. A spontán növekedéssel a folyamat túlságosan lassú, a gyermek 
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felesleges útvesztőt jár be, arra szocializálódik, hogy nem szükséges hinni, a bölcsek értékeit 

elfogadni. Az ember hajlamai, a biológiai szükségletei felülemelkednek a lelki szükségletein. 

Igazi jellem nem tud kibontakozni, a tálentumaiban erős egyéniség elkorcsosul, ha „nem megy 

végig” a rend, a fegyelem, az esztétikum és a morál iskoláján. 

Tévútra kerülünk, ha az ember abszolút felelősségében bízunk csak, főleg úgy, hogy konkrét 

értelemben a konkrét emberre vonatkoztatjuk a felelősséget, illetve a szabadságot. Az ember így 

önállónak, mindenhatónak, korlátlanul szabadnak tartja magát. Az önmegvalósítás mezején 

egyedül marad, majd eltéved, nem találja meg társait, pedig genetikusan, teremtetten továbbra 

is társas lény.

8. A bölcsesség és erény, azaz a ratio iskolájában, nemcsak az akadémiai típusú tudományosság 

érvényesül, hanem a hitből származó tudásrendszer is. A köznevelés tekintetében, a mindenki 

iskolájában ez a hitből származó teljes tudás determinálja a nevelési folyamatot.

9. A kogníció iskolájában elsősorban az empirikusan bizonyított tudományosság kiművelése 

folyik. A tanulás sikerességét a kognitív tálentumok és a szabad akaratból történő választás 

befolyásolja. Klasszikus iskolarendszer alakult ki erre az évszázadok során: konkrétan a 

gimnázium.

10. A köznevelés szempontjából elsősorban a ratio iskolái domináltak Magyarországon is 

a reformáció óta. Az állami struktúra is erre kezdett építeni: Ratio Educationis, 1777. A XX. 

században érvényesülő gazdag pedagógiai sokféleség országhatárokon át, és Magyarországon 

is számtalan követőre talált. 

Karácsony Sándor a kálvini gondolatok útján

Magyarországon az egyik legjelentősebb, egyéni arculatú személyiség Karácsony Sándor 

volt, aki európai keresztyén szemléletű, ugyanakkor a magyar nemzeti lelkületű nevelés 

rendszerét alapozta meg. A kommunista eszmerendszeren alapuló szocialista nevelés elsöpörte 

törekvéseit, hiszen összeegyeztethetetlen értékkategóriák feszültek egymásnak: demokrácia 

és diktatúra, kommuna és család, pneuma és matéria, individuum és társas-lélek. Az 1952-

ben, Karácsony Sándor halálával befejezettnek nyilvánított pedagógia csak „hivatalosan” vált 

száműzötté, a magyar lélekben tovább élt. Az elmúlt években egyre több � atal kutató is szívesen 

foglalkozik a témával. Napjainkban arra is rá kell jönni, hogy a mai elsődleges ökológiai 

közeg, a család spontán szocializációja nem elégséges, ezért az érzületi és a társaslelkületi 

kompetenciatartalmak élet hosszan át tartó tanulási folyamatát kezelni kell az intézményesült 

ökológiai közegeknek is. Az általános (családi) nevelési feladatok és a professzionális nevelés 

kognitív jellege mellett (oktatás) az emocionális és a morális készség-képesség tartalmakat is 

szakszerű fejlesztési rendszerben szükséges kezelni. 

A jelenleg működő szociális és családgondozó jellegű szakemberi hálózat mellett 
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lényeges oktatáspolitikai kérdéssé nőtt az EQ-alapú emberi adottságok szakszerű kiművelése, 

optimális szintre emelése. 

Az ilyen tartalmú készség- és képességtartományok fejlesztése az európai gyakorlatban a 

professzionális nevelés tartományába tartoznak. Megjegyzem azt is, hogy bizonyos tekintetben 

a magyar oktatáspolitika is értelmezi az ilyen tartalmakat. Az ideológiai beidegződés miatt 

semlegesen szeretné kezelni, így csupán az egyházi nevelés hatáskörébe kívánja rendelni, 

amelynek támogatását napjainkban meg is vonta (hittanoktatás állami � nanszírozásának 

megvonása).

A közoktatási igényekből adódóan az iskoláztatás kezdő szakaszában (4–12 éves 

kor) az alapképességek és készségek fejlesztő funkcióját helyezzük a középpontba. Ebben a 

rendszerben természetesen nem csak a kognitív komponensek kerülnek kiművelésre, hiszen 

az emocionális és a társaslelkületi rutinok, szokások, készség- és képességelemek a gyermek 

természetes fejlődési elemei. A neveléstörténeti hagyományok alapján a klasszikus nevelés 

időszakában ezek a tartalmak a családi nevelés (az elsődleges ökológiai közeg) „hatáskörébe” 

tartoztak. 

A makrotársadalmi folyamatok következtében a család funkciója megváltozott, az 

előzőekben vázolt általános nevelési feladatait csak részben tudja ellátni, az egyes gyermek 

azonban, ha nem jut az optimális életkorban ezekhez a kompetenciaelemekhez, akkor 

depriválttá válik. A közoktatás bevezető és kezdő szakaszára nézve az osztálytanító típusú 

szakember bőségesen el van látva a NAT-ból eredő és a helyi pedagógiai programokban 

megvalósítandó feladatokkal. Az iskolai pedagógia programokat vizsgáló szakértői vélemények 

egyértelműen alátámasztják, hogy az intézményes nevelés komoly előrelépéseket tesz a kognitív 

képességek európai szintű felzárkóztatására. A fenntartó testületek (oktatási bizottságok) nagy 

erőfeszítésekkel támogatják, hogy az alap készségek-képességek rendszerében felzárkózzunk 

a PISA vizsgálatok átlagához. 

Felvetődik a kérdés, hogy amennyiben a közoktatásban jelenleg dolgozó szakemberi 

körnek bőségesen adódik feladata, pl. a szövegértő olvasás, a gondolkodás kiművelése területén, 

hogyan jut ideje az emocionális, társaslelkületű és a morális alapkompetencia tartalmak 

kritériumorientált fejlesztésére. Valószínű másként kell a rendszert felépíteni!

A neotomista pedagógiai gondolkodók szerint az ember, mint anyagi, testi jellegű egyén 

alá van vetve a természet és a társadalom törvényeinek. Az ember lényegét, a halhatatlan lelket 

azonban a személyiség alkotja; ez kizárólag Istennek van alárendelve, másfajta totális hatalmat 

nem szolgálhat.

II.2. Comenius pedagógiájának teológiai antropológiai aspektusai

Az életrajzi tételek Comeniust (Szeges János) egyértelműen mint mélyen hívő, lelki embert 

állítják elénk, akinek élete, gondolkodása és pedagógiája sem lehetett más mint lelki, azaz Istenre 

épülő és Istennek nevelő.
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Érdemes néhány olyan kategóriát felállítanunk, amely segítségével Comenius pedagógiai 

alapelveit nyomon követhetjük.

Comenius abból az alapállásból indul ki, amelyet még édesapjától tanult, és amelyet saját 

hányatott élete is igazolt, hogy ez a világ bűnben leledzik. Az emberi gonoszság szertelenül 

elhatalmasodott a földön. Ezért helyre kell állítani Isten rendjét a világban, kialakítani benne az 

igaz emberiséget (pravé lidství) s ezzel egyúttal megújítani az egyházat is, amelyben az emberek 

újra Isten képére alakulnak át, boldog életet élhetnek és készülhetnek Jézus visszajövetelére. A 

világ megújításához és strukturális átalakításához szükség van hívő, bölcs és bátor emberekre, 

prófétákra, akik sorsával Comenius is azonosult, akik megtérésre hívják a népet és építik az 

utat az eljövendő Krisztus, illetve országa előtt. Comenius szerint tehát a gyermekeket először 

Krisztushoz kell vezetni, azután pedig Krisztus prófétáivá s az új világ építőjévé nevelni. Az 

örökkévalóságra való orientálódás Comenius pedagógiájának egyik legalapvetőbb tétele.

Az új világért való harcban, akár csak a mostani romlott világban is sok szenvedés és 

megpróbáltatás is ér minket. Ezért kell, hogy az életünknek legyen egy � x pontja (Mt 7,24-

27), vagyis olyan megtartó erő és olyan szilárd hit vagy reménység, amely a legnehezebb 

körülmények között is meg tud tartani. Ez pedig nem lehet más, mint Isten neve, az Istenbe 

vetett hit és az Isten szeretetére való támaszkodás. Erre a megtartó hitre el kell jutnia minden 

tanítónak és diáknak.

A helyes lelki orientáció azonban elképzelhetetlen a személyes bibliai üzenetre való 

építés nélkül. Mivel a gyermekeket elsősorban hitre és üdvösségtudatra kell nevelni, ezért a 

jó pedagógusnak főleg a Bibliával kell dolgoznia. A pedagógusnak ugyanis nemcsak hinnie, 

hanem ismernie is kell a Bibliát. A lelkésznek és a pedagógusnak egyaránt állandóan forgatnia 

kell a Bibliát, s ha lehet, eredeti nyelveken olvasnia, újra lefordítania vagy tolmácsolnia a 

modernebb, közérthető nyelvre, ahogy azt szinte minden reformátor tette, beleértve a magyar 

reformátorokat is! Tehát csak a Biblia és annak mély ismerete lehet jó alapja a világ és a 

nemzedékek megújulásának. 

A mély bibliaismerthez hozzátartozik a mély imaélet is. Comenius hitt az imádság erejében. 

Sokszor imádkozott a gyermekekkel is, és szinte nincs olyan írása, amelynek kezdetén, közepén 

vagy végén nem lenne egy-két imádság. Az imádság által kapaszkodott Istenbe és próbálta 

önmaga előtt megformálni a jövőt, amelyért élt és oly sokat fáradozott. Comenius szerint az 

imádság a gyermek lelkében és a pedagógiában az alázat, az odaadás és a reménység eszköze.

Comenius pedagógiáját tanulmányozva sok módszertani és tanrendi javaslattal találkozunk 

írásaiban. Most legalább azokról szóljunk, amelyek ma is alkalmazhatók. Tudvalevő, hogy 

Comeniusnak zord gyermekkora volt. Mint árva, a mostoha szülők által elhanyagolva nemcsak 

otthon, de az iskolában is – az iskola szigorú rendje miatt – sok fájó és szeretetlen bánásmódban 

volt része. Pedagógiáját ezért nem a szigorúságra, hanem a keresztyén szeretetre alapozta. 

Azt ajánlja, hogy mind a szülők, mind a tanítók is a gyermekekhez kedvesek legyenek, jó 

eredményekre biztassák őket, dicsérjék a tanítást és a tanult, és közismerten kedvelt embereket, 

s ha kell, kis ajándékokkal is kedveskedjenek a gyermekeknek. „Mert a szeretet és az elismerés 
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(dicséret) a legjobb mestere a lelkesedésnek.” Ha pedig előfordul, hogy a diák nem tanul, nem 

szabad őket büntetni, csak az erkölcsi vétség esetén. Egyébként a rossz tanulás miatt a tanító a 

hibás, vessen magára! – mondja Comenius.

Hogy a tanulás jobban menjen, sokat kell tornázni, hogy a test fáradékonysága miatt ne 

szenvedjen kárt a szellem is. A felfrissülés céljából, de a lelki élet hálaadó jellege miatt is 

Comenius sok éneket ajánl és éneklést. Maga is nagyon sok dicséretet szerzett. Énekeiből úgy 

ismerhetjük meg, mint igazi nagy költőt, aki csodálatosan szépen fűzi egymáshoz a szavakat 

és költőien fejezi ki gondolatait.

Az élettelen, unalmas, nehezen felfogható (absztrakt) tanítási módot, amelyben annak 

idején ő maga is részesült, elvetette. Pedagógiájába szervesen építette bele a képeket, a 

természet megnyilvánulásait, az élet vonzó képeit. Ugyanakkor – főleg Sárospatakon – próbálta 

bevezetni a játékos tanulást, amikor egy-egy iskolai feladatot színpadias játékkal taníttatott be 

gyermekeivel (Schola ludus). Az élvezet, az öröm, a találékonyság, a kötetlenség pedagógiája ez.

Már az Orbis pictus is elárulja, hogy Comenius milyen sok képpel dolgozott egy-egy anyag 

magyarázatánál. Példatárának illusztrációihoz különböző forrásokat használ: 

1. A Szentírás történeteit és képeit.

2. A természetből vett példákat, eseményeket és helyzeteket.

3. A klasszikus irodalomból, a cseh reformátorok műveiből és kortársai megnyilatkozásából 

vett példákat, idézeteket.

4. A saját életének pozitív vagy negatív tapasztalatait, eseményeit. Ezektől a képektől csak úgy 

hemzseg minden műve, s talán nincs olyan könyvoldal, amely nem tartalmazna egymás után 

akár többet is. A pedagógia számára Comenius „képcsarnoka csodálatos igazolása annak, 

hogy a nagy és nehéz, bonyolult dolgokat is lehet játszva, élvezettel s könnyen tanulni.”

Ugyanúgy Comenius pedagógiája számára fontos volt az is, hogy a gyermekek 

megszeressék a könyveket. A könyvek és olvasás szeretetére való nevelés Comenius lelkületéből 

eredt. Kivonatos jegyzeteket is készített magának, sőt az olvasás során támadt gondolatait 

is lejegyzetelte. Ezeket a jegyzeteket majd később a különböző írások fogalmazásánál 

használhatta fel. A könyv szeretete és a könyvvel való munka Comenius számára az egyik 

legnagyobb élvezetet jelentette, nem csoda tehát, hogy erre a könyvszeretetre s egyben a 

tudás szeretetére örömmel tanította diákjait is. 

Comenius iskolarendszerében fontos helyet foglalnak el az iskolai törvények. Mivel Come-

nius szerette a rendet, és ahol csak lehetett, számozott tételeket állított fel, tette mérvadóvá a 

tanítás pontos meghatározott folyamatára, éppen azok a számozott regulák foglalták keretbe 

Comenius iskolarendjét és – rendszerét. Ezek alapján egészen könnyen összeállíthatjuk Co-

meniusnak egyfajta iskola-kódexét, amelyek főleg etikai vonatkozásúak és szépen mutatják 

Comenius iskolai illemtanár hitbeli és szakmabeli elkötelezettségét.

(Részlet a Comenius Magyarországon c. könyvéből)
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A tanulók törvényei:

Senkinek, akit ebbe az iskolába felvettek, ne legyen más célja, mint az, hogy Isten segítségével 

a jó tudományokban, a tisztes erkölcsökben és az igazi jámborságban előrehaladjon.

Senki se legyen itt mint valami árnykép, hanem mint élő tag az élő testben, készen mindenre, 

vagy távozzék.

Mindenekelőtt mindenki tiszta szívvel félje Istent, soha semmit ne tegyen annak akarata és 

a saját lelkiismerete ellen; mindig Őt dicsérje, mindig az Ő segítségét kérje.

Tanítóját mindenki, mint második atyját őszintén szeresse, és mindenben készséges en-

gedelmeskedésével tisztelje. Hasonló tisztelettel viseltessék a többi osztály tanítója iránt is…

6. Minden tanulótársával egyetértésben éljen, tettlegesen vagy szóval senkit meg ne sértsen, 

hogy a viszálykodást és gyűlölködést iskolánk egyáltalán ne ismerje…

…

9. A szent könyörgéseken mindenki � gyelmesen legyen jelen, azalatt semmi másra ne gon-

doljon, csak Istenre.

10. A szent könyörgéseket sorrendben végezzék, és így mind tanulják meg az Istent helyesen 

segítségül hívni.

15. A beszélgetés mindenkinek meg van engedve az iskolában is, azon kívül is, de csak 

latinul és tisztességes dolgokról.

…

17. A test gondozásában mindnyájan tisztaságra törekedjenek. Ki fésületlenül, mosdatlanul, 

rendetlenül öltözve lép az iskolába, kapja meg az erkölcsök jelvényét; ugyanúgy meg kell érte 

bűnhődni, mint a latinság jelvényével.

18. Az illő taglejtéseket mindnyájan szokják meg; aki tiszteletlenség, könnyelműség, meg-

gondolatlanság jelét adja, azt szigorú ítélettel sújtsák, és az erkölcsök jelvényével jelöljék meg.

Törvények a nevelésről és a nevelőkről

…

2. Tudatlanra nem szabad nevelést bízni, még kevésbé rossz erkölcsűre, de legkevésbé olyan-

ra, akinek jámborsága vagy lelkiismerete gyanús.

3. Akire pedig nevelést bíztak, az hívja segítségül Istent, és arra törekedjék, hogy először 

és főképpen maga legyen olyan, amilyenné másokat kell képeznie: művelt, erkölcsös, jámbor, 

de nem képmutató.

…

9. Minden gyermeknevelő arra is törekedjék, hogy gyermekszerető legyen, azaz barátja is 

legyen azoknak, akiknek vezetője…

A tanító törvényei

A tanítók jámbor, becsületes, tevékeny és szorgalmas fér� ak legyenek, nem képmutató, 
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hanem valóban élő példái azoknak az erényeknek, amelyekre másokat alakítaniuk kell. (Sem-

miféle színlelés sem tart soká.)

Hogy hivatásuk kötelességeit buzgón teljesítsék, és magukat az unalomtól és undortól 

megvédjék, elsősorban attól kell óvakodniuk, hogy magukat saját maguk előtt lebecsüljék és 

megvessék. Ezt azok teszik, akik szégyellik azt, hogy tanítók, s akiket semmi más nem vezetett 

ide, mint a bér; …

A mi tanítóink azt higgyék, hogy a méltóság magas székében ülnek, és fenséges feladat 

van rájuk bízva, amelynél nincs nagyobb a nap alatt, ti. hogy Isten képecskéit faragják Isten 

hasonlóságára, vagy mint a prófétánál mondja az Isten, kifeszítik az egeket, és megvetik a föld 

alapjait (Iz. 51,16), ti. megvetik az állam és az egyház alapjait. Biztosak tehát abban, hogy mun-

kájukat az emberi nem üdvére végzik, és együtt éneklik Dáviddal: „Az én részem kies helyre 

esett, nyilván szép örökség jutott nekem” (Zsolt. 16,6.), s ezért úgy fognak dönteni, hogy ily 

magasztos célért mindent meg kell tenni.

…

4.Ezért legfőbb gondjuk az legyen, hogy példájukkal hathatósan ösztönözzenek minden 

jóra, mert semmi sem természetesebb, mint az, hogy a követők az előttük haladók nyomdo-

kaiba lépnek, és a tanulók a tanítók példájához alkalmazkodnak. A csak szóval és paranccsal 

való vezetésnek nincs ereje, és csak sovány eredményt ad. Vigyázzanak tehát a mieink, hogy 

ne legyenek hasonlók az utakon felállított Mercurius-szobrokhoz, amelyek kinyújtott kézzel 

mutatják, hogy merre kell menni, de maguk nem mennek.

Tudják azt is a mieink, hogy a Krisztusnak szentelt i� úságot elsősorban oda kell fordítani, 

ahová Krisztus akarja, hogy vezessék és eljusson: az ég felé. Ezért lelküket mindenekelőtt az égi 

atya ismeretével kell eltölteni, és akaratukba kell csepegtetni a vágyat Isten minden akaratának 

teljesítésére….

És mivel azoknak, akiket kapott, nem kell azonnal az égbe menniük, hanem előbb (míg 

Istennek tetszik) az ég alatt emberek között kell élniük, szorgalmasan szoktassák őket illő ud-

variasságra és az emberi társadalom törvényeinek helyes megtartására, ismét előbb és inkább 

példákkal, mint parancsokkal. Minden tanítónak legyet tehát gondja a mértékletességre és 

józanságra, s így a mindig józan és élénk elmére.

…

8. Hogy ugyanis lássanak valamit, mutasd meg; hogy értsenek, magyarázd meg; hogy ki 

tudják fejezni, amit te, utánoztasd és míg csak remélni nem kezdik, hogy ők is tudják, annyi-

szor ismételtesd el velük, míg nyilvánvaló nem lesz, hogy ők is helyesen és megfelelően tudják. 

Higgyék el tehát – s ezt jól jegyezd meg –, hogy a tanítónak a legkisebb feladata valamit diktálni, 

sokkal nagyobb feladata arra � gyelni, vajon a tanulók � gyelnek-e, tévednek, a javításban ügyes 

javítóként eljárni.

9. Hogy mindezt unalom nélkül meg tudják tenni, atyai érzéssel kell tanulóik iránt viseltet-

niük, s mint lelki szülőjüknek komolyan kell vágyódniuk azok előhaladására. Mindezt inkább 

nyájasan, mint szigorúan tegyék…
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10. A jó tanító tulajdonsága, hogy nem mulaszt el egy alkalmat sem, hogy valami hasznosra 

tanítson. Tehát a mieink se mulasszák el, ha valami jóra taníthatnak, akár az osztályban min-

denkit, akár az iskolán kívül valakit külön….

…

13. A tanítók vigyázzanak, hogy a nyilvános vagy magán könyörgések alatt áhítatos viselettel 

és Istenhez emelt elmével legyenek jelen; minden szerdán beszéljenek velük a szent szertar-

tásokról;  minden szombaton a következő vasárnap szent szertartásaira a leggondosabban 

készítsék elő; minden vasárnap mindnyájan legyenek jelen a nyilvános istentiszteleteken, ki-ki 

a maga csoportjával a saját külön helyén; és gondoskodjanak, hogy minden tanuló a beszédeket 

írásban kivonatolja, és hétfőn (az első órán) emlékezetből számoljon be róluk.”

II.3. Apáczai Csere János pedagógiai gondolatai

Apáczait főleg a De studio sapientiae című, 1653-ban tartott 1655-ben Utrechtben nyom-

tatásban is megjelent beszédéből ismerhette meg a nyugat-európai művelt közönség. Ebben 

áttekintette a tudományos ismeretek átadásának történetét, és fontosságát. Kifejtette az en-

ciklopédikus műveltség rendszerét is: 

,,A test világa a szem. Ha szemed ép, egész tested világos. De ha a szemed rossz, egész tes-

tedre sötétség borul. Ha tehát a világosság, amely benned van, sötétség, mekkora lesz maga a 

sötétség?’’ (Máté 6; 22- 23)

Ebből következik az a tudományos rendszer, amely a gyermeki természetnek is tanulható 

formában közvetíti a tananyagot.

I. A természet világosságánál felismerhető dolgok:

1. Az összes lehető dolgok általános tulajdonságai: logika

2. A testek mennyisége: matematika

a) A testek absztrakt mennyisége: aritmetika

b) A testek konkrét mennyisége: geometria 

3. A világegyetem részei, az ég és a csillagok: asztronómia 

4. A földi testek:

a) Maguktól létező, tisztán természeti testek: � zika

b) Mesterkéz által formált testek: mechanika

II. A kegyelem világosságánál felismerhető dolgok világa: 

1. Az üdvösségre vonatkozó dolgok: teológia. 

2. Az erkölcsös életre vonatkozó dolgok: etika. 

3. A házi életre vonatkozó dolgok: ökonómia. 

4. A polgári életre vonatkozó dolgok: politika és jogtudomány. 
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III. Nyelvi szimbólumuk világa: 

1. A szavak: etimológia

2. Az egyszerű beszéd: syntaxis

3. A díszes beszéd: retorika 

Az enciklopédiás tudás megismerése jól látható, hogy enaktív, ikonikus és szimbólikus 

úton valósul meg a mai didaktikai szakszavak szerint. A szimbólikus leképezés is az emberi 

természet alapvető sajátossága, azonban már Apáczai évszázadokkal korábban megállapította, 

hogy jó néhány tudományos rendszer, nemcsak a teológia, hanem a jog, a politika, ökonómia, 

az etika csakis a „kegyelem világosságánál” látható át. 

A pedagógia önálló tudománnyá válásakor (Herbart,1805) az etikai alapú neveléstudo-

mány szintén csatlakozott a meta� zikai törvényszerűségeken alapuló tudományos rendszerek 

világához. A XX. században, a reformpedagógiai irányzatok kialakulása során örökérvényű 

megállapítás született, mely fontos támpillére lett a szocializáció, társadalmivá válás fogalmá-

nak. Ez a kijelentés, nem más, mint az, hogy a gyermek a társadalom része. Kiegészítendő ez 

a meglátás azzal, hogy egészen születésétől fogva, ember lesz az emberek között, a társadalom 

tagjaként. Társadalmi beilleszkedése, egészen � atal korában elkezdődik.

Comenius hitt a nevelés társadalmasításában, de elsősorban a nevelés társadalom-

javító erejében. Leszögezi: a gyermek három éves koráig (egészen az öntudat kialakulásáig) 

egyetlen érzelemnek a hatása alatt áll társadalmi szempontból, ez az érzelem nem mást, mint 

az önzés. Egy dolog érdekli, ami az övé, vagy ami az övé lehet. Minden egyéb társas viszony az 

érdeklődési körén kívül van. Később kialakul nála az utánzás, mely már nem elszigeteli az őt 

körülvevő személyektől, hanem pont, hogy hozzájuk közelebb hozza. Ez már egy közös tudat-

tartalmat létesít, ám ez még nem a társadalomhoz kapcsolja, hanem bizonyos személyekhez 

viszi közelebb. Viszont ez már a társas érzelem megjelenésének egyik formája. A puszta önzés 

korszakának van egy másik jellemzője, mégpedig a függés érzelme, amely a külső társadalmi 

hatásoktól való védelemre dresszírozza a gyermeket. Ekkor még társadalmi szempontból pasz-

szív csemetéről beszélhetünk. Ám nem sokkal később már aktív lénnyé lesz, amikor is szembe 

találja magát a társadalmi érvényesülésre való törekvéssel. Az egyenlők szembenállása a tár-

sadalmi hierarchia kialakítását/kialakulását vetíti elő, mely innentől kezdve az egész életüket 

végigkíséri. Kirajzolódik a kisebb erő kontra nagyobb erő, még akkor is, ha csak egy-egy gyer-

mek áll egymással szemben. Ösztönszerűen, arra a tapasztalatra jut, hogy ha maga mellé gyűjt, 

hasonló érdeklődésű, gondolatvilágú társat, erősebbé válik a szembenálló(k)nál, így rögtön 

eljut egy társas közösség megalakításának színterére. Itt még mindig csak gyermekekről be-

szélünk, hiszen a felnőttekkel szembeni társas közösség kialakítása még nem jelent győzelmet 

egy-egy mindennapi szituáción belül. De mindenképpen jelen van a társas érvényesülés vágya. 
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Végül álljon itt a mai hagyományos iskola főbb hibáinak feltárása Apáczai nyomán.

1. Kevéssé vagy egyáltalán nem teremti meg a különböző gyermeki tevékenység össz-

hangját, a természetes tanulás – mesterséges oktatás helyes arányát.

2. Az oktatás módszerei és eszközei nem kapcsolódnak a gyermek életkorából fakadó 

természetes érdeklődési területeihez, fejlődési sajátosságaihoz.

3. A tantárgyi tartalmak kijelölése és felosztása nincs tekintettel a gyermek alapvető 

gondolkodási képességeinek fejlődésére (a gyermeki gondolkodás fejlődésének 

pszichés sajátosságaira).

4. A legtöbb tantárgy tananyaga túlméretezett, nem panszó� kus felépítésű, így 

megértése és megtanulása a gyermekek többsége számára komoly nehézségeket okoz.

5. A tantervek azokat a tantárgyakat helyezik előtérbe, amelyek verbális tartalmakat 

közvetítenek.

6. Túl kevés lehetőséget biztosít a gyermek individuális, önálló tevékenységére, a világ 

leképezhetőségére.

7. Nem biztosítja a kooperatív tanulás színtereit (cserkészetféle társaslelkületi 

együttműködés).
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III. AZ EMBERI TERMÉSZET SAJÁTOSSÁGAINAK KÖVETÉSE

III.1. A leképezhető világ lelki individualizálódása

Az ember természeti és lelki világára vonatkozó ismeretkörök szorosan 

összetartoznak, mert közös tárgyuk antropológiai értelemben az ember. 

Az ember is az élőlények nagy világába tartozik. A természet törvényei őt is kötik. Születik, 

kifejlődik, él és meghal. Testének élete a többi lény életéhez hasonló jelenségeket mutat, s a 

minden élőlényre érvényes törvények alatt áll. 

Lelki világa azonban nem olyan, mint más élőlényeké. Az ember tudja is, hogy él. Önmagára 

eszmél és a világra is. Ez az önmagát és a világot vizsgáló eszmélése teszi lehetővé, hogy nem 

olvad úgy bele a természet világába, mint a növény vagy az állat, hanem lelki világával a 

természet és az ösztönei fölé tud emelkedni. A humánetológia napjainkra részletesen is elemzi 

az emberi természet eredetét.7

Minden embernek van a lelki világra vonatkozó ismerete. Embertársaink arcáról min-

tegy „leolvashatjuk” hangulataikat, érzelmeiket, vágyaikat, céljaikat. Egy-egy elejtett szavuk 

elég, hogy „kitaláljuk” gondolataikat, terveiket, szándékaikat. Beszédükből, viselkedésükből 

következtetni tudunk lelkületükre. Különösen akkor szoktuk ezt megtenni, ha a viselkedés a 

rendestől, a megszokottól eltérő, netán feltűnő. Így következtethetünk embertársaink gondol-

kodásbeli, értelmi képességeire, érzelmi-érzületi világára. 

Közösségi együttélésünk során rájöttünk bizonyos „ösztönös lelkiismeretre”. Ismerjük 

családunk tagjainak, szüleinknek, testvéreinknek lelkületét. Tudjuk, hogy közülük kivel ho-

gyan lehet, hogyan kell beszélni, helyesen viselkedni. 

A gyermek megismeri tanulótársai lelkületét, a tanítói egymástól eltérő lelki vonásait, ál-

talában azokat az embereket, akikkel napról napra gyakrabban érintkezik. 

Ugyanakkor mások is: ismerőseink, barátaink, tanáraink és tanulótársaink is képet alkot-

nak rólunk, következtetnek lelkünk minőségére, gondolataink értékére, ismereteink alapos-

ságára, érzelmi életünkre, jellemünkre, szóval egész lelki világunkra. Nemcsak mi törekszünk 

tehát megismerni mások lelkét, hanem embertársainkban ugyanúgy alakul vélemény rólunk 

is (társas-lelkületi működés). 

A gyakorlati emberismeret alapján minden ember lelkében kialakul valamiféle kép a lelki 

működésekről és azok értékéről is. Mindnyájan vizsgáljuk egymást. Ez segít bennünket arra, 

hogy megállapíthassuk: mit várhatunk adott esetben embertársainktól? A velük való érintke-

zésben hogyan kell helyesen viselkednünk? Mire kell vigyáznunk? Hogyan kell az emberekkel 

helyesen bánnunk? Ez a gyakorlati lélekismeret az emberi élet folyamán folytonosan alakul. 

Vannak emberek, akiknek különös tehetségük van az emberek helyes megismeréséhez. Ily-

enné szükséges válni a pedagógusoknak is. Ez sajátos (karizmatikus) lelki megérzés, mely 

7 Csányi V.: Az emberi természet. Humánetológia  Vince Kiadó, Budapest, 1999.
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az egyénnel együtt születik. Karácsony Sándor „viszonyulásnak” nevezi ezt a képződményt, 

hiszen lelki életünk nem az egyik vagy a másik lény ügye, hanem a köztük vibráló érzékeny 

hálózaté: a „társas lelki feszültségé”. 

III.2. Az önismeret fokozatos alakulása, kiteljesedése

Az önismeret akkor kezdődik, amikor a kisgyermek először eszmél önmagára, sajátnevét 

már jól használja és magát másoktól tudatosan megkülönbözteti. 

Fejlett önismeretre szert tenni nem könnyű feladat, hosszú utat tesz meg addig a lélek. Ezért 

sok ember sohasem éri el ezt a szintet. Önismerete voltaképpen annak van, aki látja saját jó 

tulajdonságait és gyenge oldalait, és ismeri környezetét s abban való helyzetét. 

Manapság a fejlődéslélektan tanulmányozása során már részletesen, lépésenként szakaszol-

hatjuk a jelentős érési pontokat. Ahhoz azonban, hogy saját magunk képességeit megismerjük 

és életünk jelen és várható körülményeit helyesen tudjuk mérlegelni, állandóan vizsgálni kell 

magunkat is. Ezt az önre  ektív képességet folyamatos gyakorlás útján tökéletesíthetjük. 8

Az önvizsgálat vezet önismeretre. Ez az út azonban nem könnyű. Nem szeretünk magunkkal 

szembenézni. Az ember természete olyan, hogy elsősorban élni akar. Élni pedig a külső világ 

felé való fordulást, a külső világban való cselekvést jelent. Ott találja meg azokat a feladatokat, 

amikért élni kíván. A természetet akarja megismerni és akaratát cselekvés útján érvényesíti. 

A befelé, a lelki világ felé való fordulás az önvizsgálat. Ez a lelki tükörbe nézés visszavonulás 

a belső önmagunkba. Belső lelki szükségletünk például az elismerés, a pozitív megerősítés, 

de mégis sokszor fájdalmas is lehet ez az önvizsgálat, mert gyengeségeinkre döbbenünk. Az 

életben vereség, csalódás ért bennünket, s most felmérjük az előidéző okokat, a helyzetet. Vizs-

gáljuk magunkat s azokat a körülményeket vesszük számba, amelyek ide vezettek. 

A vereség, a sikertelenség ilyen fájdalmasan nehéz óráiban a � atal lélek is sötétebben lát, erőit 

csekélyebbre értékeli, rájön, hogy nincs olyan élet, amelyben nincs csalódás. Az élet nemcsak 

sikerekből, de sikertelen vállalkozásokból is áll. E tapasztalatok fájdalmasak, de ezek érlelik 

a személyiséget.

Önmagunk megismerését másokon is gyakoroljuk, hiszen naponta emberek között va-

gyunk. Ha alaposabban szemügyre vesszük az embereket, érdekes dolgokat tapasztalunk. 

Észrevesszük, hogy sokféle az ember. Mindegyik más és más. 

Az arckifejezés is más és más. Az arckifejezésben sok vonás mutatkozik meg a lelki 

működések közül is. 

Vannak emberek, akik nagyon sokat tudnak, de a modoruk nyers. Lehet, hogy csak kifelé 

mutatják az energiát, s belül érzékeny lelket takar a nyers modor. 

Az emberek érzelmi minősége különböző. Találkozunk � nom érzésű, tapintatos emberek-

kel, akik az első benyomásra megszerettetik magukat. Kérdés, mennyi ebben is a modor és 

8 Nagy József: XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.
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mennyi az érzelmek belső � nomsága. Vannak tanult, � nom modorú, de kötelezettséget nem 

érző, fejletlen akaratú emberek is. A makacs ember, az önfejű ember akaratát vakon hajtja végre, 

vagyis akaratos maradt (Herbart).

Mindennapi életünkben saját magunk és embertársaink beszédét, cselekedeteit ítélettel 

kísérjük. Tudnunk kell, hogy ezek az ítéletek ne legyenek elhamarkodottak, kellő óvatossággal 

kezeljük mindezt. Mindennapi életünk okos irányítása függ ettől. Csak úgy tudunk az életben 

helyesen viselkedni, ha egyrészt ismerjük saját képességeinket, jó és gyarló tulajdonságainkat, 

másrészt számot vetünk más emberek tulajdonságaival s ennek alapján irányítjuk magatar-

tásunkat. 

A társadalom, a „társas sokadalom” az egyes emberekből áll. Az egyesek lelki minősége tehát 

hatással van a közösség életére is. Fontos, hogy minél több lelkileg művelt, értékes ember legyen 

azért is, mert a közjó, a pozitív közvélemény alakulása az emberek lelki minőségén is múlik. 

Az egyes ember foglalkozik a társas környezet kérdéseivel is. Erről ítéletet mond, állást 

foglal. Ezekben az ítéletekben nyilatkozik meg az átlagos polgár lelki állásfoglalása. A nemzet 

sorsára nem lehet közömbös a milliók gondolkodása, érzülete, cselekvési képessége és készsége 

(Imre Sándor). Valamely nemzeti, mikrotársadalmi szempontból szükséges és fontos reformot 

csak az támogat, aki jelentőségét átérzi. Ez is mutatja a lelki élet kiművelésének nemcsak az 

egyes emberre, hanem a nemzet életére ható fontosságát is. Karácsony Sándor szerint van 

jellegzetesen magyar élet és lélek ugyanúgy, mint német, angol vagy orosz. 

III.3. A testi-lelki jelenségek egysége

A testi és a lelki jelenségeink szorosan összefüggnek (szóma – psziché – pneuma szintézi-

se), mégis úgy tűnik, mintha a test megfoghatóbb (reálisabb) valami lenne, mint a meg nem 

fogható, tünékeny lelki jelenség. Azonban testi életünkről is csak a tudatunkban felmerülő 

lelki jelenségeinkből értesülünk. Csak azt tudjuk, amit észreveszünk, ami tudomásunkra jut. 

A természetes testi, anyagi folyamatokra tudatosan nem is � gyelünk, még akkor sem, ha óriási 

változások történnek. Lükő Gábor „Az anyag és lélek” c. írásában a következőre hívja fel a 

� gyelmünket: „Az anyag maradandó, tanítja a � zika. Halmazállapota változik, de mennyisége 

nem. Az ember teste anyag, de anyaga folyton változik. Szervezete állandóan kicseréli anyagát. 

Mert a test nem közönséges anyag, hanem annak szerves, egységbe foglalt része. És ez az anyag 

hét év alatt teljesen kicserélődik, tanítja a biológia. De a szervezet azonos marad. Sőt megőrzi 

pszichéje azonosságát is. Agysejtjeinek és idegszálainak anyaga is kicserélődött, de emlékei és 

szokásai megmaradtak. Ezek csak akkor tűnnek el, ha felbomlik a szervezet.”9

Testi-lelki jelenségeink akkor is lejátszódnak bennünk, ha nem tudunk beszámolni róluk. 

Annyira megszoktuk őket, hogy természeteseknek tűnnek fel. Ha azonban megvizsgáljuk azt, 

hogy mi megy végbe bennünk, tudatos képünk is alakul arról, ami bennünk történik. 

9 Lükő Gábor: A magyar lélek formái. Táton Kiadó, Budapest, 2001.



Az ember természete – természetes(en) nevelés

• 57 •

Ebből is láthatjuk, hogy legegyszerűbb mozdulataink végrehajtásában nemcsak testünk 

(különösen érző és mozgató idegrendszerünk) működik közre, hanem lelkünk is lényeges részt 

vesz a munkában. A felszólítást megérti, s a mozgás végrehajtására ő adja a parancsot.

Lelki folyamataink gyakran követik testi életünk változásait (ld. Losonczy Ágnes 

tanulmánya)10. Az egészséges testi állapot elősegíti gondolkodásunkat, fokozza munkaked-

vünket, sarkallja akaratunkat. Viszont a gyengeség, a betegség, a testi fáradtság állapota gátló 

és zavaró hatású. Testünk változásaiból lelki állapotunk is gyakran leolvasható. Szégyenünkben 

elpirulunk, elsápadunk, a harag a vért a fejünkbe hajtja. A rémület az izmokat megdermeszti. 

A szellemi munka (a komoly tanulás is) a vért az agyvelőbe hajtja, tehát a testet is fárasztja. 

A test nem csak eszköze a léleknek. Kölcsönösen hatnak egymásra. Ha karunkat köszöntésre 

felemeljük, felállunk, leülünk, erőlködve a távolba nézünk, ezeket a testi folyamatokat lelki 

erő, az akarat idézi elő. A test mozgását a lélek indítja meg.Azok a testi folyamatok, amelyek 

látszólag nem tudatosak, pl. a vérkeringés, lélegzés – szintén alá vannak vetve lelki hatásoknak. 

Az ijedtség csökkenti, az öröm meggyorsítja a szív dobogását. Váratlan körülmények között 

(rémület) ez annyira fokozódhat, hogy az ember életét is veszélyeztetheti. A jókedv, a remény, 

az értékes megismerés, eszméért való lelkesedés örömet kelt, másfelől a szomorúság, az ijedt-

ség, a szellemi megerőltetés, a szenvedélyek az ember külső megjelenésében, az arc színében, a 

szem tekintetében, a fellépésben is kifejezésre jutnak. A testi és lelki jelenségek párhuzamosan 

együtt járnak, az egymásra kölcsönösen gyakorolt hatást, az egymás közötti közlekedést az 

idegrendszer közvetíti. Az élő emberi szervezet az idegrendszer útján értesül arról, ha a szer-

vezetet alkotó valamelyik sejtet ingerlés éri. Ezt az ideg felfogja, továbbvezeti s az esetlegesen 

szükséges visszahatást is mozgás útján végrehajtja. Akár a külső világból indul ki a hatás, akár 

pedig a szervezet más részéből, az idegrendszer érzősejtjei fogják fel az ingert és továbbvezetik. 

Más szervekhez pedig cselekvésre, mozgásra szóló parancsot visznek. Egyik irányban az érző 

idegek a középpont felé, az agyba vezetik a szervezetben felfogott ingereket, másik irányban a 

megfelelő szervekbe. Ingerek megérzése, azoknak a középpontba vezetése, ott történő feldol-

gozása és az ezekre való visszahatás az a lelki folyamat, amelyet életünk jelenségeiben átélünk. 

A kutatások szerint azt is megállapították, hogy szervezetünk összhangzatos működését 

nem csak az idegrendszer biztosítja. A másik szintén fontos tényező a hormonok megfelelő 

mennyisége. A hormonok aránya befolyásolja egész szervezetünk működését, tehát idegrend-

szerünket is. Így lelki jelenségeinkre is nagy hatással van. Hiánya vagy bősége betegségeket 

okoz és ezek a lelki élet jelenségeiben is megmutatkozhatnak. 

10 Losonczy Ágnes: A megbetegedések társadalmi táptalaja. In.: Vastag Zoltán (szerk.): A nevelés szociális 
alapjai. Kaposvár – Pécs, 1992. 18-25. o.
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III.4. A lelki élet egysége, a lelkületi komponensek szintézise

A lelki élet egysége, szervezett egész, amelynek minden része énünk irányításával 

működik. Nincsenek benne elszigetelt jelenségek, nincs részekből összetéve. Ennek az egység-

nek a biztosítója énünk.

Minden lelki jelenséget a magunkénak ismerünk, énünkre vonatkoztatunk és magunkból 

értünk meg. Nem az értelem vagy az érzelem vagy az akarat működik, hanem az egész ember, 

s ezek csak az én különböző irányú tevékenységei. Pl. sétálok az utcán, látom a forgalmat, 

hallom az utca zaját. Kereszteződésnél át akarok menni. Meggondolom, hogy mikor tanácsos. 

A veszély érzése óvatosságra int. Körültekintő � gyelem kíséri minden lépésemet, nehogy vá-

ratlan meglepetés érjen. Ez ijedelmet okoz. Ha nem látok semmi veszélyt, biztonságérzéssel 

folytatom az utam…

A lelki élet egysége éppen abban van, hogy egyes folyamatai nem külön-külön és elszigetel-

ten, hanem együtt működnek és egységes összefüggésben vannak egymással. Nincs a valóság-

ban olyan lelki mozzanat, amelyben csak az értelem, csak az érzés, csak az akarat venne részt, 

hanem mindig együtt van mindegyik, egymástól el nem választható. 

A bonyolult láncolat egyszerűsítése céljából három főcsoportra bonthatjuk a lelki élmé-

nyeket:

a) A szemlélt tárgyak képeit felfogjuk, visszaidézzük, � gyelünk, megértünk, képet 

alkotunk a világról: tudást szerzünk. A lelki életnek ezeket a jelenségeit a megis-

merés, gondolkodás jelenségei körébe soroljuk, tudás iránti lelki szükségleteknek is 

nevezhetjük.(Skiera)

b) Viszonyulunk külső és belső környezetünkhöz, érzelmeink részben e külső-

belső környező világ ősi  reprezentációinak is tekinthetők, mely tudatunk számára is 

sajátos szubjektív objektumként nyilvánul meg, re  ektálunk rá és egyben a külvilág 

felé is megjelenítjük azt. Ezek a lelki jelenségek, mint érzelmek, érzületek válnak 

bennünk tudatosakká. (Lázár)

c) A testi-lelki szükségleteink, biztonságunk, bizonytalanságunk cselekvést válta-

nak ki. A cselekvések útján úgy akarunk hatni a világra, hogy életünket fenntarthas-

suk, biztonságban tudjuk. A cselekvések lelki alapja az akarat. (Szenczi)
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Önmagunkban meg� gyelhetjük, hogy a három nagy egység közül mindig egy a domináns. 

Ha a megismerés áll a lelki élet előterében, az uralkodik, ekkor az értelmi élet jelenségei ki-

emelkedőek. 

Más alkalommal lelki életünkből az emelkedik ki, hogy élményeink kapcsán hogyan érez-

zük magunkat. Ilyenkor az érzelmi élet jelenségei az uralkodók bennünk.

Gyakran a cselekvésre hajtó lelki feszültség kerül előtérbe, vagyis az akarati élet jelensé-

gei az uralkodók lelkünkben. Életünk belső színpadán azonban a főszereplő élménytípus – a 

kiemelkedő lelki jelenség – mellett mindig ott vannak a mellékszereplők is. A lelki jelenséget 

azonban az uralkodó főszereplőről nevezzük el. A többiek a háttérben maradnak majd, míg a 

következő percben már ők veszik át a vezető szerepet. Így váltakoznak lelki világunk színpadán 

az egyes jelenségek. 

Láthatatlanul ott van a főrendező testi-lelki énünk is. Az mozgatja a színjátékot, az „élet 

drámát”, amely bennünk lejátszódik. (Debreczeni)

A világ rajtunk kívül van. Mi tudomást szerzünk róla. A kérdés, hogyan történik ez?  

Ezt az évszázadokig tartó vitát Kant német � lozófus vizsgálatai döntötték el. Ezek szerint 

a megismerés folyamata nemcsak egyoldalú befogadó (érzékelő) tevékenység. Velünk születik 

az értelem lehetősége. Az értelem irányítja az érzékelést is; rendezi, formálja az anyagot s ezzel 

ad neki jelentést, értelmet. A puszta szemléletek fogalmak nélkül vakok, viszont az észrendező 

fogalmait tartalommal az érzéki adatok töltik meg. A fogalmak szemléletek nélkül üresek.

A megismerésben tehát kétféle lelki működés vizsgálható:

a) A külvilág jelenségeinek érzékelése (érzéki-érzületi kép alkotása).

b) A jelenségek megértése (értelmi feldolgozása).

Az érzékelés lelkületi komponensei

Testünk felületén elhelyezett érzékszervek a központi idegrendszer előőrsei. Ha eze-

ket a külső világ ingerei érik (levegőhullámok a fület, éterhullámok a szemet, nyomás a bőrt, 

vegyi bomlás a nyelvet, gáznemű anyagok az orrt), hatásuk az érzőidegek útján az agyvelőbe jut, 

ahol, mint színt, hangot, nyomást, ízt, szagot vesszük észre. E legegyszerűbb lelki jelenségünk 

az érzet, s ez nem más, mint tudomásul vett inger.

Érzetek tehát akkor keletkeznek bennünk, ha érzékszervünket valamilyen hatás működésre 

ingerli. Ilyen ingerek: a levegő rezgése, az éter-rezgés, a gáznemű anyagok, a vegyi anyagok, a 

nyomás stb.

Ezeken a külső világból származó ingereken kívül vannak olyan ingerek is, amelyek nem 

a külvilágból, hanem testünkből indulnak. Ezeket a szervezetünkben (izmaink, tápláló szer-

veink, kiválasztó szerveink, vérkeringésünk, légzőszerveink stb.) elhelyezett idegvégződések 

fogják fel. Ezeket is észrevesszük, s ennek alapján éhséget, szomjúságot, fáradtságot, levegő-

hiányt érzünk. 

Az érzékszervek biológiai, pszichológiai szerepéről az általános pszichológiai tanulmányok 
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során sokat olvashattunk (ld. Atkinson).11 Sok hatás éri testünket. érzékszerveink ezeket a 

hatásokat kiválogatják és csak a saját természetüknek megfelelőeket fogják fel. A rezgéseket 

átalakítják s ezek, mint idegizgalom futnak be az agyvelőbe. Az érzékszervtől az agyvelő felfogó 

középpontjáig terjedő hatást élettani ingereknek nevezzük. Minden érzékszervnek az agyve-

lőben felfogó középpontja van. Ezeket idegszálak kapcsolják össze. S más középpontokkal is 

létesítenek kapcsolatokat. Hogy azonban hogyan lesz a levegő rezgéséből hang, az éter rezgé-

séből piros szín, nem tudjuk. 

Az érzetek láncot alkotnak. Legtöbbször közös forrásból erednek, s egyszerre több érzék-

szervünkre is hatnak. 

Elménkben valóságos tiszta érzékletek is csak kivételesen fordulnak elő. legnagyobb szám-

mal első gyermekkorunkban, amikor még minden új előttünk. Később azonban mindaz, ami 

elménket érzékelésként éri, felidézi a múltban már előfordult hasonló észrevételeinket.

A múlt tapasztalatai és a jelen érzéklete új tartalommá olvad össze. Ezt nevezzük szemlélet-

nek. Mindennapi életünkben számos szemléletet élünk át. Minden szemléletünkben két elem 

van. A jelen érzéklete, ezt kiegészíti a múlt szemléletek felújulása és az újjal egybeolvadása.

Különálló (elszigetelt) érzet lelki világunkban aligha keletkezik. Csak szemléleteink elem-

zése alapján lehet az egyszerű (elszigetelt) érzetet leírni.

Az érzékelés legjelentősebb teljesítménye az, hogy a külvilágot sokféle tárgyával és folya-

matával közvetíti számunkra. Észrevesszük a tárgyakat, képet alkotunk róluk, ezeket a képeket 

magunkból kivetítjük. A tárgyak között eligazodunk. Ha az érzékek által kivetített képek a 

külvilág tárgyának megfelelnek, akkor helyesek. Érzéki világképünk is alakul ezzel. Ez tárgyi 

jellegű s nem függ a mi szervezeti állapotaink hangulatváltozásaitól. Vannak emberek, akik 

az érzékelés terén kezdetlegességet mutatnak, vannak átlagosak és vannak kiválóan pontosan 

érzékelők is. Például ez a világnézet rendszerének állapotát is tükrözi.

Ép elme, ép idegrendszer és egészséges érzékszervek ellenére is mutatkozhatnak tévedések az 

ingerek felfogásában. Ennek okai többfélék lehetnek. Az ingerek nem elég erősek s ezért az érze-

tek nem elég határozottak, pl. esthomályban a tárgyak körvonalai bizonytalanok. A halk beszéd 

pontos felfogása nehezebb. Az érzéki csalódásokra való hajlamosságot az érzékszervek hibái 

fokozzák. A rosszul látó vagy nagyothalló tévesen érzékel. Ez magatartása bizonytalanságán is 

észrevehető. A kellemetlen érzelmek (szorongó félelem) is előmozdítják az érzéki csalódásokat, 

pl. homályos szobában egyedül maradok, félek. Roppan az egyik bútor… A félelem hatására 

olyan kiegészítő jelentést tulajdonítunk egy-egy ilyen bútorzörejnek, aminek reális alapja nincs.

Káprázatok (hallucinációk) akkor keletkeznek, ha az öntudat a benne keletkezett képet a 

térbe kivetíti, minden tárgyi inger jelenléte nélkül. A káprázat tehát tárgy nélküli szemlélet, 

ezt belső inger váltja ki, pl. Arany János: Ágnes asszony, V. László.

A látási káprázatok (víziók) felindult lelkiállapotban keletkeznek. A hallási káprázatok pl. 

kinin hatására jönnek létre. 

11 Atkinson és társai: Pszichológia. Osiris, Budapest, 1997. 
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A művészetekben ezeket felhasználják. A balladák misztikus világa alkalmas a káprázatok 

művészi ábrázolására. Arany János balladáinak hősei nem egészséges lelkületű alakok (Arany 

János: Tetemre hívás, Ágnes asszony, V. László stb.).

Érzékszerveinkkel a világ sokféle ingerét fogjuk fel. A tárgyakról más-más észrevételünk 

keletkezik látás, hallás, ízlelés, szaglás, tapintás segítségével. Az így keletkezett észrevételeink 

a tárgyak egy-egy vonását mutatják nekünk. A világot mint fényes, színes, hangos, sima, érdes, 

hideg, hideg, meleg stb. tárgyak összességét tapasztaljuk (Atkinson).12

Énünk ezeket a különböző észrevételeket nem szigeteli el az egyes érzékszervek működése 

szerint, hanem egymással szoros kapcsolatokba hozza. Pl. az alma, a zongora, a virág tapasz-

talása alkalmával egyesül minden érzékszervünkkel szerzett észrevételünk, akár látás, hallás, 

tapintás, ízlés, szaglás stb. útján jutott tudomásunkra.

Ha valamely tárgyat, pl. almát, zsebkést, pénzt a kezünkbe fogunk, nemcsak érintés- és 

nyomásérzeteink keletkeznek, hanem hideg, meleg, sima, érdes, tompa, hegyes, színes, fényes, 

illatos stb. észrevételünk is támad. Az almáról szerzett tapasztalatunk látás, ízlés, szaglás, ta-

pintás adataiból kapcsolódik egységes képpé.

A tárgyakat gyakran érzékeljük. Ismételt tapasztalásunk hasonló érzékletet kelt bennünk, 

tulajdonságaikat együtt vesszük észre, egységes képpé kapcsolódnak össze, ismerős vonások 

összessége ez. A múltban szerzett tapasztalatok összeolvadnak, a jelen érzékelésével, azt kiegé-

szítik, az újabb érzékelést részben fölöslegessé is teszik. Pl. látok egy darab jeget. Tudom, hogy 

hideg, kemény, síkos, nedves stb., pedig most hozzá sem nyúlok. Ezeket a tulajdonságait már 

előbb tapasztaltam, s most hogy újra látom, múlt tapasztalataim alapján bevetítem az újabb 

szemléletbe. Többet tudok róla, mint amit most érzékelek. 

A szemlélet tehát több, mint az érzetek összessége, az érzéklet. Benne nemcsak az érzéks-

zerveink működése folytán keletkezett érzetek szövedéke van, hanem ezt kiegészítjük tapasz-

talatainkkal, ezeket hozzákapcsoljuk (egybeolvadás).

Korábbi tapasztalatainknak minden újabb szemléletünkbe való bekapcsolódása nagy előnyt 

jelent számunkra. Nincs szükségünk az egyes benyomások hosszá észlelésére. Pl. átfutjuk az 

újságszöveget, s csak a kiemelkedőbb részeknél időzünk (címek hatása). A szemlélet tehát sok-

kal több, mint az érzékletek összege, mert olyan elemeket (régebbi tapasztalatok felidézése) is 

tartalmaz, amelyek sem az észrevételben, sem az ingerekben nincsenek. A szemlélés tehát a 

jelenlévő ingereknek megfelelő érzékleteket szemléletté, képességgé emeli. 

Ugyanaz a benyomás más-más énben eltérő szemlélethez is vezet, mert az azonos észrevé-

telekhez más-más emberben eltérő múltbeli emlékezések kapcsolódnak. Ezek felújulásában 

az egyén érzelmei is belejátszhatnak, és így ugyanazon eseményből nyert észrevétel más-más 

szemlélőben egészen ellentétes „szemléletet” vált ki. Az időjárás változásait másként szemléli 

a földműves, másként a kiránduló, másként az időjáráskutató. Ennek a magyarázata az is, 

hogy ugyanazon tárggyal szemben más állást, más helyzetet foglal el a földműves, a kiránduló 

12 Atkinson és társai: Pszichológia 3. rész Érzékelés és tudat. Osiris, Budapest, 1997.
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s az időjáráskutató. Családunk, házunk, szülőföldünk szemlélete más nekünk, más hon� tár-

sainknak, más teljesen idegen embereknek. 

Így beszélhetünk a magyar történelem szemléletéről, ahogy az bennünk kialakult. A magyar 

nép szemléletéről, ahogy mi látjuk, a magyar irodalom, a magyar társadalom, a magyar állam 

szemléletéről. Nekünk ezek a külső világban, rajtunk kívül állóknak tűnnek fel, pedig ezeket 

mind magunkban alakítgatjuk.

Fontos, hogy a legnagyobb horderejű nemzeti kérdésekben a magyarság szemléletei (a népé 

és a vezetőké) nagy eltérést ne mutassanak. Ez a nemzetnevelés egyik fontos feladata (ld. Imre 

Sándor).13

A külvilág tárgyai és köztünk különböző távolság van. Az egyik tárgy távol van tőlünk, a 

másik közel van hozzánk. Az egyik nagy, a másik kicsi. Van téglaalakú, van gömb, van szabá-

lytalan test. Az egyik nyugvó, a másik mozog. Minden látásszemléletünk valahol valamit lát, ez 

pedig csak kiterjedt lehet. Szemléletünk lényeges eleme a tér. A tárgyaknak van hosszúságuk, 

szélességük, vastagságuk. A tárgyakat tér nélkül elképzelni sem tudjuk. 

A térbeli tájékozódást saját testünk felületén a tapintásérzetek teszik lehetővé. Pontosan 

meg tudom mutatni azt a helyet, ahol érintés, nyomás ért. a tapintásérzetet nemcsak bőrünk 

felületére vetítjük ki, hanem a tárgyaknak arra a részére is, amellyel érintkezésbe jutottunk. 

A tárgyak nagyságát, alakját is tapintás, mozgásérzetek és látás segítségével tapasztaljuk 

meg. Különösen a mélységet, a távolságot alakítja a tapasztalás. Sem a kisgyermekeknek, sem 

a megoperált vakoknak nincs mélységlátása (Atkinson).14 (A kisgyermek le akarja szedni az 

égről a holdat és a csillagokat.). A térszemlélet fokozatosan alakul ki, amint a valóság tárgyainak 

térbeli elrendeződését megszokjuk.

Egy másik rendező szemléletünk az idő. Kétféle időt tapasztalunk. Valóságos időnek va-

lamely állandó egységgel (perc, óra, nap, év) mérhető folyamatot, valaminek a tartalmát ne-

vezzük. Nincsen sem testi, sem pedig lelki jelenség, amelyet ne időben lefolyónak fognánk fel. 

Bármily csekély ideig tart is, mégis van kezdete, folytatása, vége. Az eseményeket bizonyos 

egymásutánban tapasztaljuk, az újabbakat a régebbekkel összehasonlítjuk s így tudatossá válik 

bennünk a múlt a jelen és a jövő.

Az időszemlélet a térszemlélettől abban különbözik, hogy csak egyméretű. A jelenből ki-

indulva a megelőző időt múltnak, az ezután beállót jövőnek ítéljük. Azért indulunk ki a jelen 

időből, mert ez nekünk „valóságnak” tűnik fel. A múlt idő ugyanis elmúlt, most már nincs 

többé, a jövő pedig még nem állt be, még nincs meg. A jelen voltaképp csak átmenet a múlt és 

a jövő között. 

A másik az ún. szubjektív idő, a bennünk lefolyó jelenség átélésének a mérésére szolgál. Ezt 

lelki változásaink alapján ítéljük meg. Nehéz pontosan megmérni. Attól függ, hogy ez idő alatt 

voltak-e lelki eseményeink és milyenek voltak azok. Az unalomban eltöltött idő hosszúnak 

tűnik fel, alig várjuk a végét. Emlékezetünkben azonban összezsugorodik, mert nincs mire 

13 Imre Sándor: Háborús élet – Megújhodás – Nemzetnevelés. Stúdium Kiadó, Budapest, 1912.
14 Atkinson és társai: Pszichológia II. rész Biológiai és fejlődési folyamatok. Osiris, Budapest, 1997.
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emlékeznünk. A komoly munkával eltöltött idő rövidnek tetszik, de amikor visszaemlékezünk 

rá, az élmények gazdagsága folytán más képünk alakul róla. Azt az időt, amely átélés közben 

rövidnek tűnt fel, emlékezetünk azért tágítja ki, nagyobbítja meg, mert sok élménnyel tudja ki-

tölteni. Ellenben azt az időt, amelyet az átéléskor hosszúnak és üresnek, unalmasnak éreztünk, 

az emlékezet összeszorítja, mert nincs mivel kitöltenie, élményekben szegény. 

Az érzékletek és szemléletek akkor keletkeznek, ha a tárgy ingereivel hat ránk s mi azokat 

észrevesszük, tudomást szerzünk róluk. Ezek a lelkünkben keletkezett benyomások nem múl-

nak el nyomtalanul. Máskor is felújulnak, újra eszünkbe jutnak. Ezeknek a felújult benyomá-

soknak (érzékleteknek, szemléleteknek) képzet a neve.

Elménkben még olyan képek is felélednek, amelyek életünkben csak egyszer átélt szemlélet 

nyomaiból elevenednek fel. Egyszer utaztam csak hazánk vagy a külföld valamelyik városában, 

s magam elé tudom idézni annak kiemelkedően érdekes épületeit, jellegzetes vidékeit. 

Az ilyen, a térben és időben egy bizonyos pontra beállított emlékképek azok, amelye-

ket elsődleges egyéni képzeteknek nevezünk. Ezek egyszeri érzéklet emlékét őrzik. Tartalmuk 

egy év egyik napjának egyetlen szemlélete. 

Összetett láncolatban áll viszont, ha szülőföldem házai, emberei, szüleim, testvéreim, szom-

szédaim, a lakószobám, bútoraim, a tanterem, tanítóim stb. évek során ezerszer és ezerszer 

hatottak rám. Ezek a benyomások nem múltak el nyomtalanul. Felújulásra hajlamos emlé-

kem maradt róluk. Az ilyen természet, lényeges vonásaiban alig változó szemléletek nyomán 

(ugyanazon személyről vagy tárgyról) ezer és ezer emlékem van. A gyakori ismétlődés folytán 

ebből a sok képzetből kiválasztódnak az állandóan ismétlődő vonások, s ezek összegződnek. 

Így ugyanarról a személyről vagy tárgyról bennem kialakult sok-sok szemléleti benyomásból 

csak egyetlen képzet marad, pl. édesapám, édesanyám képe. Ha azonban az ilyen emlékképet 

elemzem, számos összetevő vonására bomlik szét. 

A tárgyak szemléletéből is hasonló, másodlagos képzetünk alakul ki. A gyermek lassanként 

ismeri meg a tárgyakat, azok eleinte mint egyedül ismerősök tűnnek fel neki. Az a pohár, amely-

ből naponta iszik, az a baba, amivel naponta játszik, egyedi (az én babám). Elnevezésükben is, 

lelkünkben is csak egyetlen tárgyra vonatkoztatjuk őket.

A csecsemő lelkében először csak az édesanyja képe alakul ki. Kérdés, hogy lesz ebből „az 

anya” képzete?

A gyermek lassanként megismer több nénit, több bácsit, � út, széket, cicát, lámpát, asztalt, 

könyvet stb. Mindegyikről van ismétlődött érzékelések összegződött nyoma is. A gyakori is-

métlődés, ezerszer és ezerszer való újralátás azonban ezeknek az egyéni vonatkozásait lassan 

elmossa, a megkülönböztető jegyek lekopnak, a közös vonások pedig lassan egyesülnek, s így 

kialakul a lélekben az általános képzet. Édesanyám képéből „az anya”, a szobámban lévő lám-

pából „a lámpa”, a mi cicánk képéből „a cica”. Ez az általános képzet nagy megtakarítást jelent 

lelki életünkben. Ugyanis minden újabb szemléletünk alkalmával besorozzuk az újralátott tár-

gyakat eddigi ismereteink közé. Az újabb szemlélet azt jelenti: ez is asztal, ez is könyv, ez is cica.

Ha az új szemléletet nem tudom eddigi tapasztalataim közé besorolni, akkor az nem a neki 
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megfelelő helyre jut, s ezért félreismerem, félreértem. Ez a felismerés nem hiba akkor, amikor 

teljesen új esettel állunk szemben, s az érzéklete eddigi tapasztalataink közé sehová se tudjuk 

besorolni (istenkép alakulása).

A múltban átélt szemléleteink tartalmát megfelelő külső ingerek nélkül is fel tudjuk idézni, 

magunk elé állítjuk, mintha a tárgy ingereivel most is jelen lenne. Ez a reprodukció a felidézés. 

Fel kell tehát tennünk, hogy a szemlélet nem múlt el a lélekben nyomtalanul, hanem vala-

miféle nyomot hagyott hátra. Ha az működésbe lép, akkor a megfelelő élmény-tartalom fel-

merül a lelkünkben is. Ennek a lelki jelenségnek alapja az, hogy a felidéződés előtt a szemlélet 

nyomai egymásba olvadtak, egymást kiegészítették, kapcsolódtak egymással, ugyanis sohasem 

tapasztaltunk csak egyetlen érzetet, több érzékszerv működésének adatai kapcsolódnak, vagy 

ugyanazon érzékszerv többször megismételt adatai összegződnek. Ezt a lelki életben alapvetően 

fontos folyamatot a képzetek kapcsolódásának nevezzük. Ez öntudatlanul, és önkéntelenül 

megy végbe, s magyarázata a lelki élet szerves egysége. A kapcsolódás módját mi csak vizsgá-

lódó elemzés alapján tudjuk megállapítani.
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A kapcsolódás az új adatot beleszövi a meglévők közé, amelyek a következők lehetnek:

1. Kapcsolódnak ugyanazon érzékszerv adatai. A sokszor ismételt tapintási, látási érzetek, 

hangok, ízek stb. Ezek önkéntelenül egymásba olvadnak, s így nem kell őket külön szá-

mon tartani. 

2. A különböző érzékszervek adatai is összekapcsolódnak egy közös szemléleti képben. Pl. 

az alma képében az alak, szín, íz illat stb. adatok együtt vannak. Az éhségérzet kapcsoló-

dik a különféle táplálék képével. A hiányérzet kapcsolódik a megszüntetésére alkalmas 

képekkel.

3. Egészen különálló lelki állapotok is kapcsolódnak. Pl. az érzés a mozdulatokkal. Ezért 

tudjuk az emberek arcáról leolvasni az érzéseiket. Így kapcsolódik a gondolat és a szó. 

A kapcsolódás biztonsága függ: 

- a kapcsolódó idegrendszer ép működésétől,

- az ismétléstől vagy begyakorlástól. Ez az első kapcsolatot ismétlésekkel állandó-

sítja, s az idegzetet gyakorlással alkalmasabbá teszi (járás, írás, olvasás tanulása).

- az érdeklődéstől. Ez a begyakorlást megkönnyíti, a felmerülő akadályokat gyor-

san és könnyen elhárítja (zene, rajz, tanulás).

Az emlékezés lelkületi képessége

A lélek mindazokat az élményeket, amelyek benne egykor tudatosan előfordultak, lehető-

leg megőrzi, megtartja. Ezek a képek a megfelelő körülmények között ismét a tudatba idézhetők, 

s így újra átéljük élményeinket; ezt nevezzük emlékezésnek.15 Az emlékezet pedig a képeket 

megőrző képességünk.

Az emlékezet alapja a bevésés (Herbart). Ezzel emlékképeink felújulási készségét fokozzuk s 

így azok állandó szellemi birtokunkká válnak, az emlékezet megőrzi őket. Fontos tehát azoknak 

a feltételeknek az ismerete, amelyek ezt az állandó megőrzést biztosítják. Tapasztalati tény, hogy 

- arra emlékszünk jobban, amire jobban � gyeltünk,

- jobban emlékezünk arra, ami iránt érdeklődünk,

- a bevésés alapossága függ a szándéktól, tartósan akarjuk-e rögzíteni,

- jobban emlékezünk arra, amit szívesen, jó kedvvel tanulunk, ezt befolyásolja a 

kedélyállapot,

- a bevéséshez optimális idő szükséges, a futólagos benyomásoknak az utónyoma 

gyenge,

- fontos az ismétlések száma, ezt tanácsos optimális időközökbe elosztani,

- a begyakorolt formától való eltérés megnehezíti a bevésést.

Az emlékezet terjedelmétől és „hűségétől” függ az élményanyag, amely a lelki életünket 

tölti be. Az emlékezet ilyen szempontból erős, terjedelmes és hű az eredeti élményekhez, 

15 Atkinson és társai: Pszichológia IV/8. rész Osiris, Budapest, 1997.
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ugyanakkor nagy egyéni különbségeket is mutathat. Például vannak, akik gyorsan tanulnak, 

gyorsan is felejtenek. Mások lassan tanulnak, lassan is felejtenek. Vannak olyanok, akik gyor-

san tanulnak, és lassan felejtenek, és sajnos vannak olyanok is, akik nagyon lassan tanulnak 

és gyorsan felejtenek. 

Befolyásolja a rögzítést, hogy a külsőleg társított összefüggéseket mi alapján véssük be. Ha 

a teljes nyelvtani rendszerre tevődik a bevésés, akkor könnyedén ún. magolás jön létre, ugyan-

akkor a gondolati összefüggések logikai emlékezete mély, felidézhető tanulást eredményez. 

Az emlékezet a lelki élet alapja, az önfenntartás nélkülözhetetlen eszköze, a múlt precíz 

ismerete a jövő igazságait is magában hordozza. 
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Az egyéni tudat lelkületi képességei

A külső világ belsővé válása a szubjektiváció folyamán valósul meg. Eredménye a szemé-

lyes lelkivilág, amelyet Herbart nyomán korábban reálénak is neveztünk, a régebbi szakiro-

dalomban eszméletnek is hívták.16 Ebben az értelemben tehát a tudat jelenti a tudatosságot, 

az eszmélet állapotát. A tudat szónak azonban másik jelentése is van, minden élmény belső 

tapasztalásunk tárgya, a lelki élményeink egyetlen énben való egységes összefüggése. 

Nagy József több művében is ezt személyes kompetenciának is nevezi, összekapcsolja az 

egyéni tudatot a világtudattal is.17 A tudatosság énünknek az a képessége, hogy valamit, mint 

tárgyat, tudattartalmat önmagával az alannyal állítjuk párhuzamba. A jelen tudatállapotai 

mindazok a tudatélmények, amelyeket az emlékezetemből a jelenben fel tudok idézni. Ennek 

az azonosságtudatnak a tudatát öntudatnak is nevezzük. Minden élmény, minden tudatállapot 

egy-egy konkrétumhoz köt bennünket. Ez az énhez való tartozás a lelki jelenségek minden 

más jelenségtől megkülönböztető tulajdonsága. Így az ént egy állandóan megmaradó lélek 

megnyilatkozásának tekintjük. Az én a lelki élet tapasztalatainak középpontja és életünk egy-

ségének biztosítója.

A tudatélmények folyton változnak, de az én mindig ugyanaz marad, s minden változás-

ban (még az álomban is) azonosnak tudja magát önmagával. Életünk sokféle tapasztalata úgy 

tekinthető, mint lelki életünk tartalma, ennek változásai között az összetartó erő énünk, ön-

tudatunk változatlan azonossága. 

Minden tudatos ismeretszerzés megindítója az „én” kíváncsisága, érdeklődése valami iránt. 

Az érdeklődés lelki ráirányulás arra, ami � gyelmünket felkelti. Ez az érdeklődés tárgya. Célja 

pedig az, hogy érdekünk (testi vagy szellemi) ennek alaposabb megismerése s ezzel birtokunkba 

vétele is érdek!. 

Az érdeklődés szellemi nyugtalanság, amely folyton újabb és újabb ismeretek szerzésére 

hajtja az embert. Énünk és a tárgy között érdekviszony van, s az érdeklődés ezt a viszonyt 

jelzi. Azért érdekel valami, mert hiányzik nekünk, bennünk ez a hiányérzés feszültséget vált 

ki (szellemi éhség), s ezt azzal akarjuk megszüntetni, hogy megismerjük, s ezzel birtokunkba 

is vesszük; gyarapítjuk ismereteinket. A feszültség megszűnése pillanatnyi örömet okoz, de 

minden újabb ismeret újabb problémákat is mutat, s újabb éhség keletkezik bennünk ezek 

megértésére. Az érdeklődésnek tehát nincs vége, ez hajtja a világ legkiválóbb szellemeit is újabb 

és újabb kutatásokra, kísérletezésekre (ld.: Atkinson).18

Mivel az érdeklődés ráirányulás (tendencia), ezért benne az a viszony lényeges, amely az 

érdeklődő én és a tárgy között fennáll. Az egyes tantárgyak ismeretanyaga akkor érdekel leg-

jobban, amikor a legnagyobb szükségünk van rájuk (pl. vizsga előtt). 

Nagy szerep jut ebben a felismerésnek is. Ez mutatja meg igazi érdekeinket. Fontos tehát 

16 Herbart, J. F.: Pedagógiai előadások vázlata. Budapest, 1932.
17 Nagy József: Nevelési kézikönyv. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1996.
18 Atkinson és társai: Pszichológia V. rész: A motiváció és az érzelmek. Osiris, Budapest, 1997.
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valódi érdekeink helyes felismerése s ezekre irányuló munkálkodásunk is. Az érdeklődés ösz-

tönöz a komoly, elmélyedő szellemi munkára is. 

Az érdeklődés az ismeretszerzésben mint tudásszomj, tudásvágy jelentkezik. Ez a legalap-

vetőbb emberi ösztönökkel van kapcsolatban.

Az ember érzi eddigi ismereteinek hézagait, hiányait s azok pótlását kívánja. Az új ismeret 

megszerzése kellemes érzelmet kelt. Ez a tudás gyarapodásán érzett öröm.

Az érdeklődés és � gyelem között szoros kapcsolat van. A � gyelés tevékeny érdeklődés. 

Figyelemnek nevezzük énünknek testi-lelki megfeszített beállítását, ráirányulását a meg� gy-

elt tárgyakra. A � gyelem abban áll, hogy az egész emberi szervezet alárendeli magát annak a 

ráirányulásnak, amelyet az éppen időszerű érdeklődés parancsol.

A � gyelem egész énünk tevékenysége, az ismeretszerzés alapja. A � gyelés tevékenysége azzal, 

hogy a tudatban az élmények szabad folyását meggátolja, védekezik a zavaró hatások ellen. Így 

éri el célját, hogy a meg� gyelt tárgyat alaposabban szemügyre vegye. Ez az elemző � gyelem. 

Az emlékezés a képzetek társulásán és társításán (asszociáció) alapszik. Az egyik képzet 

felidéz egy vele kapcsolatban állót. Így egész képzetsor újul meg a tudatban. (ld.: Herbart ap-

percepció elmélete).19 Az elemző � gyelmes vizsgálódás ennek éppen az ellenkezőjét teszi. Az 

összefüggő képzetsort szétbontja alkotó elemeire. Ez az asszociációval szemben szétbontás 

(disszociáció).

Az első lépés után a második az, hogy a meg� gyelt elemeket újra összehozza. Ez a rendező 

� gyelem. Ez összegez, áttekinti az egészet. Az a tudatos megismerés tehát, amely szétbontás és 

összekapcsolás útján történik. 

Ha énünk parancsának engedelmeskedve fordulunk valamely tárgy vizsgálata felé, akkor 

� gyelmünk szándékos. Az önkéntelen és a szándékos � gyelem között csak a � gyelmet felkeltő 

ok a különbség.

A � gyelés lelkiállapotát nemcsak külső feltételek, hanem a � gyelő egyénisége is nagymér-

tékben meghatározza. Különösen a javunkra vagy kárunkra vonatkozó benyomások iránt 

vagyunk fogékonyak. 

Az, hogy ki milyen erővel tudja � gyelmét összpontosítani, egyéni vonás. Vannak olyanok, 

akikben ez az erő nagyon csekély, � gyelmük könnyen elterelhető. Ezekre az emberekre azt 

mondják, hogy szórakozott. Gyakorlat segítségével a benyomások zavaró hatását csökkenteni 

lehet, s ez a � gyelem összpontosítását is fokozza: a sok mellékes mozzanat közül a számára 

lényegeset ragadja meg. A gyakorlat a � gyelem terjedelmét is fokozza. 

A � gyelem mesterséges felkeltésén alapszik a hírverés, vagy mai elterjedt nevén a reklám. 

Általában jobban oda� gyelünk arra, ami rikító, élénk, mozgó, egyszóval ingerlő.

Végül a megszokott benyomások megszűnése is felkelti � gyelmünket. Ha a falióra ketyegése 

megszűnik, oda� gyelünk. A hatékony érdeklődési folyamat eredménye a megértés. A megértés 

mélylelkületi élmény, katartikus érzés, AHA- élménynek is nevezzük.

19 Herbart, J. F.: Pedagógiai előadások vázlata. Budapest, 1932.



Az ember természete – természetes(en) nevelés

• 69 •

Azt a lelki folyamatot, melynek során új benyomásokat vagy szemléleteket már meglévő is-

mereteink közé beillesztünk s ennek alapján megértünk, appercepciónak nevezzük. A megértés 

a � gyelem munkájával megy végbe. Csak azt értjük meg, amit a � gyelem elemző és összerakó 

munkája számunkra feldolgoz. 

A jelentésadás első lépése a fantázia tevékenysége. A magunk közvetlenül ismert tevéke-

nységeit egyszerűen átviszi a dolgokra s azokat is megszemélyesíti. A továbbfejlődő értelem 

azután lassan megtanulja azt a jelentést, amely a dolgok valódi (igazi) jelentése. A � gyelem 

vizsgálja meg, elemzi a tárgyakat, s azok elemeinek feltárásával kiemeli belőlük a lényeget, a 

jelentést. A megértés alapossága függ az alapismeretek gazdagságától s az érdeklődés irányától 

is. Az érdeklődés a kulturális közegtől is függ. A pozitív hatású környezet tartalmas érdeklődési 

területeket művel ki, míg a negatív értéktelen viszonyulásokat gerjeszt.

A gazdaságos tanulás a lehető legrövidebb idő alatt a legkisebb fáradtsággal a legjobb ered-

ményt törekszik elérni. A legjobb eredmény pedig az alapos megértés s a tanult anyag pontos 

és hosszú időre szóló emlékezetben tartása (Carol-Bloom modell).20

A célravezető tanulás módjának megismeréséhez meg kell ismernünk a tanulás tényezőit:

- A tanuló egyénisége.

- Az anyag minősége.

- A tanuló gyakorlottsága.

Többféle módszert követhetünk:

- Feldaraboló tanulásmód: a tananyag kisebb részekre osztása.

- Egybefoglaló tanulásmód: a tanulandó anyagot globálisan kezeli.

- Közvetítő módszer: mindkét módszer előnyeit igyekszik egyesíteni.

A felmondás az elért eredmény ellenőrzése. Lényeges pontja a gazdaságos tanulásnál az 

ismétlés helyes elosztása, a tanulásra fordított idő tartama is.

Mindazt, amit tanulunk, elsősorban értenünk kell. A belső összefüggések meglátása, a he-

lyes jelentés felismerése, az értelmi feldolgozás a tanulás alapja. 

Gondolataink tagolt hangokból álló kifejezése a beszéd. A legtökéletesebb gondolatközlési 

eszköz az emberi hang. A hangos beszéd testi és lelki működéseknek összefüggő sorozata.

Ha a közölt gondolatot megértjük, azaz a hangok érzékeléséhez jelentést, értelmet tudunk 

fűzni, akkor ugyanarra gondolunk, mint amit embertársunk velünk közölni akart. A beszéd 

hosszas és állandó gyakorlásra gépiessé válik. A beszélés és annak megértése, mint két külön 

testi-lelkiműködés egyesül, s ez teszi lehetővé a gondolatok kicserélését. 

A beszéd az ember lelki életének nagyon fontos megnyilvánulása.21 Csak társaságban együtt 

élő emberek között alakulhatott ki. A beszédre ugyanis akkor van szükség, ha legalább még 

egy egyén van, aki gondolatainkat tudomásul veszi és megérti. 

Elménkben a szemléletek nagyszámú nyoma gyűlik egybe. Ezek a képek a gyakori ismét-

lődés folytán kivonatolódnak. Ez az általános képzet.

20 Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.
21 Atkinson és társai: Pszichológia IV/9. fejezet. Osiris, Budapest, 1997.
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Az egymás közötti érintkezést tehát megkönnyítik bizonyos állandóan használt, ismert 

jelek. Ezek a szavak. Ez az elvont jel teszi lehetővé lelki életünkben az egyes szemléleti képektől 

való felszabadulást s ezzel az elvont gondolkodást.

A szavak erős asszociációt alkotnak azokkal az általános képzetekkel, amelyekre vonatkoz-

nak. Ha ez a vonatkozás hiányzik, a szó csak üres hangcsoport. 

A szó és a gondolat között belső kapcsolat van. A gondolkodás világosságát is fokozza, 

határozottabbá teszi a megfelelő szavak segítségével való kifejezés. Ezt a fogalmazás mutatja. 

A nyelv fejlettségének foka mutatja annak az embernek a fejlődési fokát is, aki azt beszéli. 

Mindenki azt a szókincset használja, amelyre lelkivilágának közlése szempontjából szüksége 

van. A szókincs fejlettsége és a lelkivilág gazdagsága kölcsönösen függ egymástól. 

A képzelet (fantázia) az a lelki jelenség, amelyben a felidézett képzetelemeket más rendben 

foglaljuk képekké, mint ahogyan a valóságban tapasztaljuk. Képzeleti képek keletkezhetnek 

úgy, hogy

- a valóságban meglévő elemeket elhagyjuk (elvonás), pl. fejnélküli ember,

- meglévő jegyekhez új jegyet adunk (kiegészítés) pl. angyal,

- különböző képek elemeiből új képet alkotunk (ember és hal képzet elemeiből 

vizitündér).

Az alkotó képzelet műve a kötött kép és a művészi kép is. Az alkotó képzelet nyersanyaga 

lehet a zenei hang, a nyelv, az építőanyag, a kő, a márvány, a bronz, a festék és vászon stb. 

Ezekből alakítja műveit, jelentést, gondolatot, eszmét fejez ki velük. A nyersanyagot a teremtő 

képzelet alakítja műalkotássá. A szemlélő képzelete mélyed az alapeszme felfogásáig, fogja fel 

az egész mű jelentését, s emeli a szemléletet műélvezetté. 

A képzelet a világ megismerésében az értelmi megismerést készíti elő. A képzelet az érte-

lem előtt jár, megsejteti, ábrázolja az értelem számára még megfejtésre váró titkokat és ezzel 

sarkallja az értelmet a kutató munka elvégzésére. 

Életünk jövő alakulásának elképzelése, tervszerű elgondolása nélkül nincs munkás, törekvő 

élet. Ez pedig képzelet nélkül lehetetlen. 

Az ösztönös érdeklődésből fakadó, kutató hajlam a világ jelenségeit különböző értelmi mű-

ködések útján igyekszik felfogni. Az emberi lélek a világot egységes világképben ragadja meg, 

s ebben a maga helyét is meg akarja ismerni. 

Az érzelem és érzület szintézise

Lelki életünknek azt a sajátosságát, hogy a benne átélt tartalmakat énünkre vonat-

koztatja és jókedvvel vagy kedvetlenséggel kíséri, érzésnek (érzelemnek) nevezzük. Az érzelem 

az én állapota, de örömünket, jókedvünket vagy kedvetlenségünket, csalódásunkat, szomorú-

ságunkat előidézhetik ugyan rajtunk kívül állók, de maguk ezek az érzések a mi állapotaink.

Az érzést nagyon pontosan és tudatosan meg kell különböztetni az érzettől. Az érzet � zikai 

inger hatására keletkezik lelkünkben a megfelelő érzékszerv útján. Az érzés bennünk támad 

és kellemes vagy kellemetlen színezete van.
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Az érzékek és szemléletek nyomot hagynak a lélekben. Ez az emlékkép. Ennek alapján 

visszaidézhetjük őket (szülői ház, ibolya, kocka). Tudatunkban az emlékkép alapján magunk 

elé állítjuk és újra látjuk őket. 

Az érzelmek is hagynak nyomot a lélekben. Mivel azonban más élmények kísérő 

jelenségei, önálló emlékképük nem marad. 

Az érzelmeket általában csak két alapminőség szerint lehet felosztani. Vagy kelle-

mesek vagy kellemetlenek. Ez a pozitív és negatív alapminőség sokféleképpen színeződik azok 

szerint a tudatállapotok szerint, amelyekben az érzelemnek ez a két alapminősége fellép.

Vannak az érzékelést kísérő érzelmek. Ezeket érzéki érzelmeknek nevezzük.

A tudatos megismerést, a magasabbrendű értelmi működést kísérő érzelmek az ér-

telmi vagy szellemi érzelmek. Ezek közül azok, amelyek a megismeréssel, a gondolkodással 

kapcsolatosak, logikai érzelmek. 

A szépben való érdektelen gyönyörködéssel kapcsolatos tudatállapotainkat kísérő érzel-

meket esztétikai érzelmeknek, azokat pedig, amelyekben saját magunk vagy embertársaink 

viselkedésére nézve foglalunk állást, erkölcsi érzelmeknek nevezzük. Az alábbi táblázatban 

az érzékelést kísérő érzelmek négy elkülönített, általa meghatározott csoportját sorolom fel, 

melynek keletkezésének lehetőségeit villantom fel: 22

Értelmi érzelmek

A rendszeres megismerés is kelt érzelmeket. Ha azt érezzük, hogy látókörünk tágul, 

ismereteink száma gyarapodik, a köztük lévő összefüggés rendjét világosan áttekintjük: ez 

nemcsak értelmi gyarapodást jelent, hanem a megelégedés, a szellemi öröm érzését is felkelti. 

22 Szenczi Árpád (2004): Nevelés-lélektani alapkérdések. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 51-54. oldal
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Az emberi kutatás megindítója a kételkedés és a csodálkozás. Ez akkor keletkezik, ha új 

tapasztalatainkat nem tudjuk az eddig megszerzettek közé beilleszteni.

Ez a problématudat az emberi lélek egyik jellemző, kutató tulajdonsága. Kérdéseket vet föl, 

összefüggéseket keres. Ha sikerül a megismerés tárgya és a róla alkotott ismeretek között az igaz 

viszonyokat megtalálni, ebben az esetben a bizonyosság, a határozottság (evidencia) érzelmei 

támadnak. Ez jólesik nekünk. 

A meg nem egyezés, az ellentmondás, a kételkedés érzelmei a nem teljes körű kutató munkát 

kísérő érzelmek.

Minden korban az ellentmondás, a meg nem egyezés, az eddig elért eredményekben való 

kételkedés izgató kérdései indították az embereket a továbbkutatásra. Ez az első lépés az igazság 

újabb és mélyebb megvilágítására, újabb eredmények elérésére. Ez a fájdalmas érzés volt mindig 

az emberi haladás hajtóereje. ez a nemes elégedetlenség érzése a jelen állapotával szemben, 

amely egy jobb jövő megteremtésére ösztönzi az embert. Ez az emberi haladás fontos érzelmi 

rugója.

Az értelmi érzelmek sajátos fajtája az elsajátítási motiváció, amely a tanulás alapvető bizto-

sítéka (ld.: Réti Endréné és Józsa Krisztián kutatásait).

IQ gondolatok

Az intelligencia fogalma az utóbbi időben megváltozott, ma is változik, új tényezők-

kel bővül, mint a kreativitás, a szociális kompetencia és az érzelmi intelligencia. A szó a latin 

intellego igéből származik, jelentése megismer, felfog, megért. Az intelligencia tehát értelme-

zési, helyzet felismerési képesség, a megfelelő viselkedés megváltoztatásának képessége. Első 

komolyabb kutatója Alfréd Binet, aki az általános értelmi képességeket mérte. Az intelligen-

ciahányadost (IQ) William Stern német pszichológus határozta meg:

 mentális kor x 100

              ----------------------- = IQ

                életkor

Az utóbbi évtizedekben többféle rendszer is létrejött. Guilford 100 különböző tényezőt 

tesztelt, Piaget a cselekvés és a tudás egységében vizsgálódott. Ma a ¢ urstone, amerikai 

pszichológus által felállított többtényezős modell a leggyakrabban használt, ennek összetevői:

- verbális megértés – szókincspárok

- beszédfolyamatosság – szókincs mozgósítása

- számolás

- térbeli gondolkodás – sík és tér együttese

- rövid távú emlékezet

- vizuális észlelési képesség

- következtetés

Ugyancsak nagy hatássú Howard Gardner harvardi kutató intelligencia komponensrendszere:
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- nyelvi intelligencia (beszéd, írás, olvasás)

- zenei intelligencia

- interperszonális intelligencia

- intraperszonális intelligencia (önismeret)

- logikai-matematikai intelligencia

- térbeli – vizuális intelligencia

- testi – kinesztéziai intelligencia (sport- tánc)

H. F. Eysenck az öröklés domináns voltát állította, míg mára az öröklés és a környezeti 

hatások egyenlő szerepét fogadják el. Tehát az intelligencia változik, fejleszthető. Az intelligencia 

képesség és készség, így tanulással (gyakorlással) tökéletesedik, de alakulását befolyásolja a 

szociális környezet, egészségi állapot, a szülők stílusa és az iskola ethosza. Az intelligencia 

fejlődése különösen gyermekkorban dinamikus, kb. 26-27 éves korig minden tartományában 

alakítható, majd fokozatosan leépül. Ez azonban nem vonatkozik minden tényezőre, hiszen 

néhány képesség még öreg korban is megtartható (bölcsesség!). 

Az iskoláskori fejlődés lehetőségei erőteljesek, ezért a gyermekek iránti felelősség 

jegyében tantervi kérdéssé válik, milyen rendszerű tanítási-tanulási folyamatot tervezünk, 

szervezünk. 

Harald Havas könyve segítséget nyújt ahhoz, hogy milyen komponenseket válasszunk, 

milyen típusú fejlesztési programokat dolgozzunk ki:

- Vizuális logikai feladatok

- Elmejátékok

- Térbeli látás

- Térbeli orientáció

- Nyelvi feladványok

- Matematikai műveletek

- Vizuális emlékezetfejlesztő gyakorlatok

- Tartalmi emlékezetfejlesztő feladatok

- Észlelési gyorsaságot fejlesztő feladatok

Az alapkészségek, képességek optimális szintre történő fejlesztése területén 

Magyarországon is jelentős kutatások folynak. 

A 2002-be elvégzett mérések több részterületen is bemutatták a diagnosztizálási 

lehetőségeket23:

- írásmozgás – koordináció

- beszédhanghallás

- relációszókincs

- elemi számolási készség

- tapasztalati következtetés

23 Az alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban. (Alkotó szerkesztő: Nagy József) OKÉV, KÁOKSZI, 
2002. Győr
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- tapasztalati összefüggés-megértés

- szocialitás

Pedagógiai – pszichológiai szempontból az iskolai tanulás alapvető feladata, hogy 

minden egyes gyermek esetében a belső – öröklött lehetőségeinek felső határáig kiművelje az 

alapvető, intelligenciát meghatározó készségeket, képességeket. Az iskola biztosítson kellő időt 

az elsajátításra, ne hagyja félbe az elsajátítást, a tanulói egyéni különbségeket is vegye � gyelembe. 

A nevelési-oktatási rendszer strukturális felépítése sem szakíthatja ketté a folyamatot, vagyis 4-8 

éves korosztály óvodai, iskolai nevelése – képzése nem függ az intézmény típusától, hanem egy 

egységes fejlesztési rendszert kívánna. Olyan tantervek, projektek, tanítási-tanulási stratégiák 

és módszerek lehetnek eredményesek, amelyek sikeres elsajátítást biztosítanak. Nagy József ezt 

a fajta fejlesztési stratégiát kritériumorientált pedagógiának nevezi. 

EQ gondolatok

Az emberi intelligencia problémáját hajlamosak vagyunk csak az értelmi kompo-

nenseken keresztül szemlélni. Az ember gondolkodó lény, „értelme emelte az állatvilág fölé”. 

Ugyanakkor kevés szerepet tulajdonítunk érzelmeinknek. A nemzetközi tudásszintmérők 

világában szinte senki sem gondol arra, hogy a rangsorban kiválóak és a gyengébbek között 

nemcsak értelmi különbségek, hanem az érzületi tényezők is determináló erők. Sőt az ember 

társas lény is (Aronson, Karácsony Sándor), így vágya, hogy szeressék, elismerjék, bízzanak 

benne. Szeretnénk egyes embertársainkhoz közelebb is kerülni, kapcsolatainkat kellemessé 

tenni, a magánéletben és közéletben sikeressé válni. Az értelmi megnyilvánulásaink mellett 

látjuk, hogy mennyiféle komponens szükséges a tökéletesebb boldoguláshoz. Ezeket a kompo-

nenstípusokat közös erő vezérli, az érzelem, az „emocionális minőség” (Emotional Qualitiy), 

rövidítve EQ. 

Egyes szakirodalmakban, pl. Az intelligencia nagykönyve (Harald Havas) sikerhányadosnak 

is nevezik az EQ-t, tehát az óhajtott emberi minőségi tevékenységhez elengedhetetlen rendszer, 

kiművelése nélkül nincs „siker”, azaz optimális emberi boldogulás.

Az EQ a saját érzelmeink diagnosztizálását, önismeretét, kezelését, a másik emberhez 

fűződő érzületi kapcsolódásunk feltételét is jelenti. Az érzelmi intelligencia a pedagógiában 

sokszor emlegetett érett, fejlett, konstruktívan fegyelmezett ember belső feltételrendszere.

Nagy kérdés, hogy a bizonyított óriási szerepe az EQ-nak mennyire témája a pedagógiai 

fejlesztésnek. Jelen munkában is többször utaltam rá, hogy a XX. század polgári pedagógiájában 

kiemelt szerepet szántak ennek a területnek. A magyar pedagógiai gondolkodók: Fináczy Ernő, 

Weszeli Ödön, Prohászka Lajos, Imre Sándor az egyik legfontosabb kiművelendő nevelési 

területeknek tartotta a „nemes érzület” fejlesztését. Már többen is kimutatták, hogy az agy 

bizonyos területén mandulaformájú képződmény található, amely az érzelmek, szenvedélyek 

központja. Itt rögzülnek érzelmi élményeink, tapasztalataink, illetve innen indulnak érzületi 

reakcióink. Szélsőséges esetekben: életveszély, tragikus helyzet stb. gyorsabban reagál ez a 

központ, mint az értelmi gócok. A félelem például erőn felüli cselekvést is indukálhat, vagy 
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gyorsabb megoldásra leszünk képesek, amelyet csak „utólag” gondolunk át. A racionális 

döntésekben is segít a lelkületi-érzületi iránytű, mint ahogyan Karácsony Sándor írta több 

művében. Természetesen az optimális egyensúlyra mindig szükség van. Az sem jó, ha mindig 

érzelmeink uralják értelmünket, de egészen tragikus személy az, aki csak a racionális döntések 

alapján vezeti életét. A harmonikus együttéléshez egyaránt szükség van az értelemre-megértésre, 

és az érzületre-beleélésre (empátia). Mindkét terület rengeteg alrendszert, részképességeket 

feltételez, van lehetőség kisebb egységekre bontani az értelmi és az érzületi tartományokat. 

Nagy József és kutatócsoportja már alaposan kidolgozta a kognitív szféra kidolgozottsága még 

nemzetközileg is kezdetleges, de már bebizonyosodott, hogy olyan fejleszthető területeket 

találhatunk, mint a kognitív komponensek. A gyermekek érzelmi fejlődése életük első éveiben 

elkezdődik. Lelki szükségleteik következtében már a családi nevelés során kialakulnak alapvető 

érzületi képességeik, így az önbizalom, az önuralom, a kapcsolatteremtés, az akaraturalom, 

az ősbizalom, a „szép-rend” alapképességei. Ezeknek a rendszereknek a diagnosztizálása 

szintén kezdetleges, de már találhatók pl. az önértékelés, önbizalom, a mások iránti bizalom, 

a felelősségtudat mérésére alkalmas tesztek. 

SQ gondolatok

A legelhanyagoltabb kvóciens a spiritualitás lelkületi szükséglete, kiművelése. Nem 

is gondolja a mai pedagógiai gyakorlat, hogy nélküle nincs esztétikum, amelynek kiművelé-

se a teremtett rend! Az esztétikai érzelmek a szép dolgok szemlélete alkalmával keletkeznek 

bennünk. A szép élményéhez fűződnek. A szépnek vagy a rútnak érzelmeit a dolgok külseje, 

érzéki megjelenése kelti bennünk. Az esztétikai érzelmeket nagyon nehéz elemeire bontani.

A legtöbb esztétikai gyönyör forrása nem az egyszerű érzet, hanem összetett tárgy. Ezt a 

részek közti arány, a harmónia teheti széppé. A szépség forrása a részek harmonikus egysége. 

A szépség legmagasabb foka az alapeszme, alapgondolat, amely az anyagi valóságon mintegy 

átsugárzik. Az emberi arc igazi szépségét nemcsak a szem, orr, száj szépsége és aránya adja, 

hanem az arckifejezés: ezen a lélek mutatkozik meg.

A tetszés vagy nemtetszés azonban nemcsak a külvilág ama tárgyaitól függ, amelyek ha-

tással vannak reánk. Függ az átélő alany lelki világától is. A megfelelő irányú lelki műveltség 

bizonyos foka feltétele az esztétikai érzelmek keletkezésének. Ezt ízlésnek nevezzük. Az ízlés 

értékítéletekben nyilatkozik. Az emberek ízlése különböző irányú. Ezt részben érdeklődésük, 

részben műveltségük színezete határozza meg. 

Az érdeklődés és az ízlés között kimutatható, egymást kölcsönösen támogató viszony van. 

Az ösztönszerű érdeklődést a kitartó tanulás emeli fejlettebb színvonalra. 

Az erkölcsi érzület

Az erkölcsi érzelmeket az emberi cselekedetek szemlélete kelti. Magunk vagy mások visel-

kedését helyeseljük, azaz jó-nak, helytelenítjük, azaz nem jó-nak tartjuk. 

A magunk cselekedeteit is helyeslés vagy helytelenítés élénk érzelmeivel kísérjük. Ezeket 
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gyűjtőnéven, lelkiismeretnek nevezzük. A lelkiismeret felszólalhat a helytelen cselekedet el-

követése előtt, de kísérheti és követheti is a cselekedetet. Eszerint beszélünk visszatartó (meg-

előző) lelkiismeretről. Ennek � gyelmeztető, fékező, gátló szerepe van. 

A helytelen cselekvést kísérő érzelem a szemrehányás.

A cselekvést követő a megbánás, a mentegetőzés, a lelkiismeret furdalása, mardosása. He-

lyes cselekvés esetében a lelkiismeret helyesel, jutalmaz, valami jóleső, meleg érzés árad szét 

bennünk. 

A cselekvés utáni bánat és elégedetlenség előidézheti az erkölcsi megtérést, jó szándékok 

felmerülését életünk megjobbítását. A lelkiismeret életünk legfőbb szabályozója. Fontos tehát 

érzékenységének a foka. A lelkiismeret működésében lehet éber és alvó. Fogékonyság szem-

pontjából pedig érzékeny és eltompult.

Önmagunkra vonatkoztatott érzelmünk az önszeretet. Alapja az önfenntartás, önérvényesí-

tés törekvése. Ennek helyes mértéke és túlzó foka is van. Ide sorolható az önérzet, a büszkeség, 

dac, hiúság, öntetszelgés, becsvágy. Az önérvényesítés ellentéte az önelfojtás. Ide sorolható: 

az alázatosság, szerénység, megadás, lemondás, szemérem. Az önfenntartásból táplálkozik a 

tevékenység öröme, a munkaszeretet is. A munkaszeretetnek nagy társadalom-fenntartó és 

alakító ereje van. De a jól végzett személyes munka sok egyéni öröm forrása is. Ez az ősi öröm, 

az alkotás öröme. 

A vallásos érzület

A vallásos érzelmek forrása az a tudat, hogy „én, mint véges, halandó teremtmény 

függök, egy végtelen örök teremtőtől, aki életem és cselekedeteim alapján ítél meg engem.”

A vallásos érzelem az egész embernek, minden tehetségének hódolatos odakapcsolódása 

Istenhez. Az Isten a vallásos lélek számára mérhetetlenül felette álló s ezért végtelenül távoli, 

egyben legbensőbb közelálló vonzó valóság. A vallásos érzés sajátos állapota és hullámzása a 

léleknek. Istent egyben távolinak és közelinek, önmagát pedig egyben kicsinynek és nagynak 

is tudja és érzi. 
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A vallásos viszonyulásban tehát az egész világképet a maga teljességében foglalja össze az 

emberi lélek. Az egész világ teremtője és fenntartója ad az én egyéni életemnek is biztonságot. 

Az ember születése pillanatától különböző társas viszonylatoknak lesz részese, az alapvető 

családi közösségekből újabb és újabb társadalmi csoportokba kapcsolódik be, s fejlődése a 

különböző társadalmi szerepek tevékeny elsajátításán keresztül megy végbe. 

A pszichológiai elemzés során arra keresünk választ, hogy mi az a többlet, ami a társas 

viszonyból származik? Miben rejlik a különböző közösségek lelkületi hatása? 

Az előzőek szerint láthatjuk, hogy az ember társas viszonyulásai bizalmi alapon, a felebaráti 

vagy az intim páros kapcsolódást indít és vezet a csoportok kialakulásához. 

Az ellenszenv vagy rokonszenv relációk minősítik a közösségeket. A szakirodalmakban 

leírt csoportdinamikai vizsgálatok mellett érdemes kitérni a magyar neveléstanban már a XX. 

század első felében is elemzett társas relációk működési törvényszerűségeire. Jól látható már a 

kiindulópontban, hogy az egyén-társ viszonyban e tartalmi eljárás rejlik a kapcsolat mélységét, 

minőségét illetően.  Az egyik esetben bizalmas viszony is létrejön, a másikban a „két társ” 

egyforma véleményen, cselekedeten keresztül erősít egy formálisan is felépített közösséget.

Az első formában a mellérendelt viszonyban élő társak centrumaivá válnak egy általuk 

kiépített csoportnak, felelősséggel tartoznak a többieknek. A formális közösségekben egymással 

mellérendelt, de a csoport vezetése más társas kapcsolatok irányában alá- fölérendelt viszonyt 

tartunk fenn. 

Lükő Gábor tanulmányában az informális kapcsolódás alapjait a magyar nyelv szókincsével 

is bizonyítja. Nyelvünkben személynévként is élt a „társam” jelentésű „fél” szavunk a „feled” 

alakban. E magyaros logika és nyelvezet szerint két „fél” bizalmas kapcsolatot építve lett 

egész. Így például a barátok felebarátokká válnak, a fér� nak „felesége” lesz. Ezek a páros 

kapcsolatok az igazi alapjai az egésznek, a rá épülő csoportnak, közösségnek. A fér�  és a feleség 

igazi, mellérendelt viszonya feltétele a harmonikus családi életnek, ahol a gyermekek és az 

idősek (le- és felmenők) jól érezhetik magukat. Lükő Gábor szerint az egyedül maradt ember 

„félember”, aki a román népmesék erdei réme, és ijesztgeti a gyermekeket. Ha a gyermekek 

„megérdemelték” valószínű a felnőttek ezzel a félemberrel „fegyelmezték” a rakoncátlan 

gyermeket, hogy illeszkedjék a közösség elvárásaihoz. Véleményem szerint a neveletlen, 

társaihoz nem illeszkedő „fél” félni kezd, mert egyedül maradhat. Megjegyzem azt is, hogy 

Karácsony Sándor neveléstana alapján a kényszerből egyedül maradt ember is fél. A keresztyén 

nevelés ilyenkor egy újabb tételt is bevezet: vagyis a Reményt és isteni gondviselést. 

A magyar nyelv igeragozási rendszere meg is jeleníti ezt az alakot egy határozott ragozási 

formában: nem félek senkitől, mert félem Őt. Az „istenfélés” tehát újabb közösségi összetartó 

erő. A tradicionális közösségek közül a gyülekezet az a kohéziós erő, ahol a mellérendelt 

kapcsolatban lévő informális csoportot az „istentisztelet” meghitt, informális egésszé szervezi. 

Az egész és a fél számnévi forma is lelkületi üzenetet hordoz: a régi nyelvezetben az „egész” 

egészséget is jelentett. A beteg ezek szerint szintén „félember”, segítségre szorul, a gyógyulást 

pedig a közösség gondoskodása oldhatja meg. 



Szenczi Árpád

• 78 •

 A vallásos érzelemben sokféle elemi érzelem található. Az Istentől való teljes függés érzése 

s ennek alázatos elismerése. A félelem, az áhítat, a tisztelet, a csodálat, szeretet, biztonság, 

reménység, megnyugvás, hála, bűnbánat, bizalom élményei. A vallás mindezeknek az 

érzelmeknek, s a bennük megnyilatkozó logikai, esztétikai, etikai értékeknek a foglalata. 

Ezek az értékek teljességüket és belső igazságukat is innen nyerik. Isten a végtelen igazság, 

szépség, jóság. Végtelen tökéletessége örök vágyat kelt a lélekben az örök tökéletesedés 

útjának vállalására, emberi gyengeségünkből való fokozatos kiemelkedésre, az állandó javulás 

munkálására. 

A hívő lélek érzi, hogy Isten az erkölcsi értékek és célok legfőbb őre, gondozója. Így alakul 

ki a hívő lélekben Istennek mint gondviselő édes atyánknak vonzó képe, aki nemcsak büntet, 

hanem jutalmaz is. Gondoskodik rólunk, mindent bölcsen rendezett el és intéz. Benne megta-

láljuk életünk értelmét, támaszát s az emberi tökéletességre vágyakozásunk sarkkövét.

A képességek fejlesztése eszközökön keresztül történhet, amelyek kiválasztási 

szempontjai csakis az érték az értékes lehet. Az értékes egyben etikus, amelyet a moralitás 

(belső erkölcsi magatartás) kapcsol össze a herbarti belső személyiséggel - a reáléval; a „jó”-t 

és a „szép”-et pedig a külső társadalmi értékekkel, a morállal. Így ismét a nevelés kettős 

determinációjához juthatunk el.

A biblikusan értékes megfogalmazása mint objektív kategória a kultúra tartományának, 

a műveltségi területeinek szférájába tartozik, amely két pedagógiai kategória és egyben 

alapviszony további neveléstani megvilágosítását teszi szükségessé. Az egyik az iskolai tudás, 

a másik az iskolai tanulás.

Az iskolai tudás értelmezése napjainkban háromtényezős struktúrára változott. (Nagy 

József, Csapó Benő kutatásai) Ismeret, operatív tudás, gondolkodási (műveleti-rendszerezési), 

kommunikációs, szociatív, modi� katív képességek. 

Tehát a korábban hagyományosan elismert operátorok: szokások, készségek, jártasságok 

rendszere alaposan kitágult, a fiziológiailag az agyműködéshez tartozó pszichikus 

képződmények egy másik vezérlőközponthoz is kapcsolódnak, méghozzá a lelki centrumhoz, 

a reáléhoz. Az operátorok sikeres működése a „Skirea”-i lelki szükségletek társas funkcióba 

kerülését feltételezi. 

TQ gondolatok

A modern antropológia az ember természetének lényegével, az ember organikus, 

pszichés sajátosságaival, a világban, illetve a történelemben elfoglalt helyzetével foglalkozik, 

és arra a kérdésre igyekszik főként választ adni, hogy ki az ember? (Lázár)

Karácsony Sándor e kérdésre teológiai-antropológiai szemlélet alapján fogalmazta meg a 

választ: az ember életének alapja az a hármas egység, amelyet a test, a lélek és a szellem alkot. 

Értelmezésében a szóma (test) és a pneuma (szellem) egymással szemben állva feszültséget 

hoznak létre és közöttük helyezkedik el a psziché (lélek). E három elem összhatásából alakul ki 
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a lelki jelenségek sora. Az ember az állandóan változó feszültségi állapot hatásában él, a lélek 

döntésétől függ, hogy adott esetben a szóma vagy a pneuma kerekedik éppen fölül. 

Ez a szemléletmód Herbart felfogásából ered, aki a lelki életet a „reálék” egymással 

feszültségben lévő mozgásaként (vonzás, taszítás, összekapcsolódás) értelmezte, és a képzetek 

mozgására vezette vissza az érzelmi élet olyan megnyilvánulásait, mint az akarat, vágy, � gyelem 

stb. A herbarti reálé olyan pszichikus rendszer, mely kompetenciatartományokra osztható, 

azonban Herbart még egyéni lelki folyamatként kezelte a belső folyamatokat. 

Európában az elsők között Karácsony Sándor ismerte fel, hogy az ember ezt a lelkivilágot 

csak társas-reláció által élheti meg és bontakoztathatja ki. E szemlélet tükrében alakította ki 

saját pedagógiai rendszerét: nevelni és tanítani csak társas relációban lehet, mivel az egyén lelki 

sajátosságai kizárólag a másik emberhez való viszonyulásai során alakulnak ki. Az Emotional 

Qualitiy (EQ) mintájára, a Karácsony Sándor gondolatvilágához igazítva és Daniel Goleman 

társas intelligencia megnevezését ötvözve nevezem el Társas Qualitiy-nak (TQ) (Szenczi, 2004).

Ezért az ember elszakíthatatlanul össze van kapcsolva a szellemi közösséggel. Az 

egyes ember létezését a saját személyes lét kibontakozásában, az individualizációban 

láthatjuk megnyilvánulni, mely azonban csak közösségi keretek között valósulhat meg. Az 

individualizáció a kultúrlénnyé válás egyén felől értelmezhető komponense, mely nem csupán 

a társadalmi beilleszkedés, a társadalmi szerepek felvételének folyamata, hanem olyan egyéni 

tartalmak kibontakozását is jelenti, mint az ítélőképesség, az önkontroll, a felelősségtudat. Az 

individualizáció során továbbá kialakul az egyénben egy nagyon fontos tulajdonság, a kritikai 

képesség, amelynek segítségével egy adott korban kínálkozó sokféle életforma-lehetőség, 

társadalmi-kulturális értékszempont, társadalmi igény és elvárás közül - azokat értékelve - 

bizonyos tartalmakat visszautasít, míg másokat elfogad és sajátjaként integrál (Németh,1997).

Az iskola az a közvetítő közeg, amely a műveltségtartalmak átadása által elősegíti 

az egyedi személyiséggé válást. A folyamat tehát a következő: az individualizáció az oktatás 

révén valósul meg, mellyel párhuzamosan zajlik a nevelés (társadalmivá tétel), majd a 

szocializáció, azaz társadalmivá válás folyamata eredményezi az enkulturációt, vagyis a 

kulturális alapképességek elsajátítását (Szenczi, 2000). A nevelési cél azonban nem lehet 

csupán az önmegvalósítás. A gyermek lelki tartalmai és formái egyrészt egyéniek, másrészt 

azonban társaslelkiek. Az értelem-, érzelem- és akaratvilága autonóm, ellenben közértelmi, 

közérzelmi és közakarati lelki mozzanatai mindig a másik emberhez képest és a másik embert 

feltételezve: relatívek (Szenczi, 2000). „Csak Én és Te lehetünk létezők, mert a létezés is reláció, 

egyik ember viszonyulása a másikhoz.” (Karácsony, 2004, 31. o.) Ez a viszonyrendszer azonban 

kizárólag mellérendelő lehet, mert csak így biztosítja a felek autonomitását, amely az egyéni 

szabadság nélkülözhetetlen eleme. Célravezetőbb tehát az a nevelői viszonyulás, amelyben 

a gyermeki autonomitás biztosított, szemben az autokratikus tanítói viszonyulással, amely 

erősen korlátozó hatású a gyermek számára, mind lelkileg, mind szellemileg. 

A gyermeki lélekben tehát egyrészt közlelki, másrészt pszichológiai elemek várnak 

kibontakozásra: a mozgásvágy, a tevékenységvágy, a társas ösztön és a tanulási ösztön. 



Szenczi Árpád

• 80 •

Karácsony szemlélete szerint a nyelvi alapviszony a következő: a beszélő beszél, hogy a 

hallgató megértse. Ennek az alapviszonynak az eredménye a nyelv, amely a kollektívum jel-

rendszere. Ebbe a jelrendszerbe kell beleilleszkednie az egyéni nyelvnek, ha megértésre számít. 

Ha ez a beilleszkedés minden egyénnél megtörténik, akkor elmondható, hogy a nyelvi nevelés 

elérte célját. A gyermek a nyelvet – mint minden mást – játékosan tanulja. Dolgoztatni sem 

lehet komolyan, csak játékosan. Számára a nyelv egyszerre művészet és nyelv, azaz jelkép- és jel-

rendszer, ezért nem törődik az értelmével, amikor csak félig dalolja, vagy beszéli, és ezért fontos 

számára belőle a ritmus. (Karácsony, 2004) „A gyermek a nyelvet zeneileg, tehát művészeti kate-

góriában veszi birtokba, és társadalmilag, tettrendszerben használja.” (Karácsony, 2004, 144. o.) 

Ez eredendően Kodály Zoltán pedagógiai stratégiájával is összevethető! Az anyanyelvi nevelés 

tehát csak két forrásból meríthet: a népnyelvből (zenéből) és a klasszikus nemzeti irodalomból. 

Igen jelentős lélektani-antropológiai kihatásai vannak a gyermekre a nem verbális kommu-

nikációnak is, amely nagyobbrészt indirekt és önkéntelen jelzésekből áll, mégis, általa az em-

berek igen szoros és állandó jelcserében állnak egymással. Mint ismeretes, az anya és csecsemő 

között valóságos egység van, mert a csecsemő az anya szinte minden rezdülését képes felfogni. 

Még a nagyobb gyerekek is képesek erre, és nem verbális kommunikációjuk igen érzékeny 

marad, főleg az érzelmi viszonyulás jelzéseit ismerik fel és reagálnak rá. Számára különösen 

fontos, hogy a felnőtt elfogadja, kedvelje, értékelje. A negatív jelzéseit is igen hamar észreveszi, 

ezért a tanító számára szükséges az empátia fejlesztése, amelynek segítségével könnyebben 

megismerheti és megértheti a gyermekeket (Buda, 1986).

Az emberi játék lényege az embernek az a képessége, hogy tükrözze a valóságot, és át is 

alakítsa azt. A játék által a gyermek hatni tud környezetére, az őt körülvevő világra, és közben 

játékával változást idéz elő a valóságban. Karácsony szerint a játék közben történtek nem va-

lóságok, hanem valóságok kifejezésének a jelei. 

A gyermekek helyes magatartásának kialakításához fontos ismerni a játék feszültségoldó 

hatását. Feszültséget kiváltó tényező sokféle lehet: az általános aktivitás szükséglete, mint pl. a 

mozgásigény, de a kíváncsiság, a kutatókésztetés is feszültséget vált ki, mely forrása a játéknak. 

A kisiskoláskor környékén jelenik meg a nyerni, a győzni akarás feszültsége, mely szintén mo-

tiválja a játékot. A játék kielégít olyan alapvető gyermeki szükségletet is (Skiera), mint a mások 

és önmaga iránt érzett felelősség szükséglete: a gyermek a játékban és a közös munka során 

megtanulja, hogy cselekvései mások számára is jelentőséget hordoznak: örömet vagy fájdalmat 

okozhat, szimpátiát vagy ellenszenvet ébreszthet maga iránt. 

Az iskolában a tanár teremti meg a gyermek önmagáért érzett felelősségének feltételeit: pl. 

bevonhatja a gyermeket a saját tanulási tevékenységének kialakításával kapcsolatos döntésekbe, 

vagy az iskolai életet meghatározó fontos szabályokat a gyermekkel közösen alakítja ki. Ka-

rácsony Sándor felhívja a � gyelmet, hogy az iskolai tevékenységnek is játékosnak kell lennie, 

mert a játék az igazi gyermeknyelv, a gyermeklélek társaslelki megnyilvánulásainak társaslelki 

formája. (Karácsony, 2004) A játék és a játékosság azonban egymással össze nem keverhető 

fogalmak. A játékosság olyan nevelési alapelv, melynek lényege, hogy más tevékenységekben 
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– tanulásban, munkában – azért kívánjuk alkalmazni, hogy segítségével aktivizálni tudjuk a 

gyermek egész személyiségét. A játékossággal tudjuk felkelteni, megtartani és kielégíteni az 

érdeklődést, és az érzelmekre így tudunk leginkább hatni. A játék jelen van az ember egész 

életében, az egyes életkorokban betöltött szerepe azonban eltérő. Míg kisgyermekkorban a 

gyermekek túlnyomórészt szerepjátékokat játszanak, addig hatéves kor körül fokozatosan meg-

jelennek és előtérbe kerülnek a szabályjátékok különféle fajtái: a társasjáték is.  Hétéves kortól a 

gyermek már nem a játékkal akar játszani, hanem valóban szeretné végrehajtani elgondolásait, 

ezért egyre szívesebben foglalkozik különféle gyakorlati tevékenységekkel, többen „természe-

tes” � zikai munkával is.

III.5. Az emberi kíváncsiság kiteljesedése: az érdeklődés

Az emberi kíváncsiság gyökere

A bibliai teremtéstörténet az emberi kíváncsiság problematikájával ér véget. 

Az emberpár szeretne tudni, tehát benne van eredendően a megismerési vágy, az új iránti 

fogékonyság. Karácsony Sándor meghatározásában a kisgyermek társaslelki kategóriái: a játék, 

a spontán öröm, az utánzás, az ad hoc társaság, a mese, a vízió. A növő gyermeké: a verseny, 

a munka, a csapat, a mítosz és a gyűjtemény. Ennek megfelelően kell érdeklődését felkelteni. 

Karácsony problémának tartja, hogy az iskola nem arra felel, amire a gyermekek kíváncsiak, 

és nem úgy, ahogy az számukra érdekes lehetne. Továbbá az iskola részletenként szemléli és 

szemlélteti a nagy egészet, a világrendet, holott az lenne a fontos, hogy minden apró részlet az 

egészbe illeszkedjék, és minden részletében a teljesség tükröződjék (Apáczai). A diákokkal tehát 

meg kell láttatni az összefüggéseket az egyes tantárgyak között. A nevelőnek úgy kell tanítania, 

hogy érződjék mögötte, hogy ő nemcsak egy tantárgyat oktat, hanem teljességében látja a 

világot. Karácsony ezt írja: „…ember csak egyetlenegyre kíváncsi ebben a teremtett világban, 

s ez a lét értelme,” ezért „a nevelő minden feleletében meg kell érződnie az egzisztenciális 

gyökérnek.” (Karácsony, 2004,89-90.) A probléma az, hogy a leckeanyag nagyon kis része a 

tanítók életének, és a diákok legtöbbször észreveszik, hogy nem szívügyünk. A tanárok és 

diákok legjobb esetben munkaközösségben állnak egymással, pedig az igazán éltető forma 

az életközösség volna. Petersen a Jena-Plan iskolában létrehozta ezt az életközösséget, ahol a 

legnagyobb hangsúlyt a nevelésre helyezte. Ő is felismerte, hogy az emberi egzisztencia alapvető 

sajátossága a lét értelmének keresése, ezért az iskola életét olyan szempontok alapján alakította 

ki, amelyek megvilágították a nevelésnek az emberi lét értelmével és kiteljesedésével összefüggő 

kapcsolatát. (Petersen)

A kíváncsiság iránya, lelki szükséglete kezdetben heterogén, de a felnőtté válás időszakában 

a nevelt ember viszonyában célirányossá válik. Ezt a célirányos kíváncsiságot nevezhetjük 

érdeklődésnek. Sokak elképzelése szerint ez a professzionális nevelés oktatási folyamatában 

alakul. Az érdeklődés pozitív irányú kíváncsiság. Rögzülésének eredménye:
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Az ember szabad választásra és megkülönböztetésre képes jó és rossz, igaz és hamis, szép 

és rút között. Ebből adódik, hogy pedagógiánkban a jóságot, az igazságot, az igazságosságot 

és a szépséget alapvető értéknek kell tekinteni.

Az ember szuverén személyiség, akinek élete másokkal való kölcsönhatásban teljesedik ki a 

családban, az iskolában-munkahelyen, a lakóhelyi, az anyanyelvi és az őt körülvevő kulturális, 

politikai és vallási közösségben.

Az ember kultúrateremtő lény is, aki alakítja a környező világot, de – bár önmaga megha-

ladására képes – belőle kiszakadni nem tud, mivel önmaga is része a világnak.

Az ember felelősséggel rendelkező lény, akinek feladata, hogy megőrizze és gazdagítsa ön-

magát, az emberi közösséget, a természetet, amely otthona, de amely hatalma alatt is áll, és 

amelyet őriznie kell.

Az ember – adottságaival együtt – tálemtumokkal sáfárkodó, kiteljesedő, folyamatosan 

tökéletesedő lény.

Társadalmi nevelés területén a familiáris viszonyt tekintjük alapnak. 

Szabadságra a növendék autonómiájának biztosításával nevelhetünk. Hangsúlyos a nevelő 

példamutatása. Karácsony Sándor többször hangsúlyozza az egyetemes lelki ébredésbe vetett 

hit fontosságát. A szabadosságot viszont elítéli, mert a szabadságnak igazi korlátai vannak.
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IV. A TUDOMÁNYOS PEDAGÓGIA ALAPJAINAK IGAZOLÁSA

IV.1. Herbart elméleti pedagógiája 

Herbart pedagógiája egységes rendszer jegyeit viseli magán (Mészáros-Németh-Pukánszky)

Három alaptudományt foglal magába: 4 lozó4 a, teológia, pszichológia. 

A pedagógia tartalma:

Olyan tételek egymáshoz rendelése, amelyek gondolatilag egységet alkotnak, lehetőleg 

egymásból következnek, mint következmények az alaptételekből, és mint alaptételek az alapelvből 

(principium).

A nevelés (mesteri-professzionális tudás): Olyan készségek összessége, amelyeknek együtt kell 

lenniük ahhoz, hogy bizonyos cél elérhető legyen.

Herbart hangsúlyozza a pedagógia és a nevelés egymásrautaltságát.

„Valójában a mesterségre a tudomány segítségével kell felkészülni, mielőtt a feladat 

megoldásához fognánk, fel kell készíteni az értelmet, a kedélyt, mert csak a tevékenység 

gyakorlása által fogunk tanulságot meríteni a tapasztalatból, melyet csak a tevékenység által 

szerezhetjük meg.

Csak cselekvés közben sajátítjuk el a mesteri tudást, a tapasztalatot, a készséget, az ügyességet, 

a jártasságot, de a cselekvés közben is csak az tanulja meg a mesterséget, aki előbb gondolat síkján 

megtanulta a tudományt, azt magáévá tette, akit a tudomány áthatott, előrevetítette benne 

azokat a jövendő benyomásokat, amelyeket a tapasztalás majdan gyakorolni fog rá.” 

Ez alapján Herbart a nevelésen az embernek a 4 atalkorúra irányuló céltudatos, tervszerű, 

alakító tevékenységét értette.

A pedagógiai tevékenység alapjának a gyermek nevelhetőségét tartja, amelyben a 

pszichológiának, a teológiának fontos szerepe van.

A nevelhetőséget korlátozhatja: egyrészt az individuum, mert az emberben vannak 

olyan érzelmek és aY ektusok (érzelmi fellobbanás, heves indulatkitörés), amelyeket a nemek 

sajátosságai, másrészt a külső környezeti viszonyok, gazdagság, társadalmi helyek, nemzeti 

környezet determinálja.

Ezek szerint az ember külső és belső adottságok hatása következtében válik azzá, aki lesz. A 

nevelhetőség mindenkire érvényes, de csak akkor, ha tervszerű, szervezett nevelő hatások érik 

az embert.

Herbart a nevelő tevékenységét a kertész munkájához hasonlítja. Ahogyan a növény 

csírájából egyértelműen következik, hogy mi válik belőle, azonképpen az egyén adottságai is 

meghatározottak, a nevelés azonban nem puszta ápolás, gondozás, hanem olyan mesteri eljárás, 

amely arra irányul, hogy az embert úgy alakítsa, hogy igazi formáját elnyerje.
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A nevelés célja: a kategorikusz imperatívusz, vagyis olyan erkölcsös ember nevelése, aki a 

polgári erények birtokában megtalálja a helyét, és be tud illeszkedni a társadalomba.

A belátás és az akarat egymáshoz való viszonyának alakítása a nevelő feladata úgy, hogy a 

kettőt külön fejlessze, majd utána egy állandó viszonyba kapcsolja.

Herbart az erkölcsösödés útját öt lépcsőfokban mutatja be, melynek a hierarchiája a következő 

módon épül fel:

Méltányosság eszméje: ha a jó és a rossz cselekedeteket megfelelően jutalmazzák, büntetik.

Jog eszméje: ha az összeütköző érdekek közt igazságos megegyezés jön létre.

Jóakarat eszméje: ha mások érdekeit is 4 gyelembe vesszük.

Tökéletesség eszméje: ha az akarat mindig következetesen tud cselekedni.

Belső szabadság eszméje: ha az akarat az erkölcsi belátással összhangban van.

Herbart különbséget tesz az egyéniség és a jellem között.

A jellem a határozottság módja, ekkor az akarás, az elhatározás a tudatban megy végbe. Az 

egyéniség viszont tudattalan.

Herbart szerint az erkölcsös ember úgy alakul ki, hogy az akarat és a belátás szabályozzák. 

A nevelést 3 szakaszra bontja:

1. Kormányzás

2. Oktatás

3. Vezetés.

A helyes belátás kialakítását az oktatástól, míg az akarat megszilárdítását a vezetéstől várja. 

Tehát az oktatásnak és vezetésnek sajátos célja van, de a közös végső cél az egész nevelőtevékenység, 

mint egységes összpontosított erkölcsi nevelés az egyén számára maga az erény, az erkölcsiség 

jellemszilárdsága.

Mit jelent neveléstani szempontból a három funkció?

Kormányzás

Herbart pedagógiai funkcióként kezeli a kormányzást, amely a nevelés feltétele.

Azért van szükség erre a ráhatásra, mert a gyermek akarat nélkül, erkölcsi relációra 

alkalmatlanul jön a világra. Mielőtt valódi akarata kifejlődne rakoncátlan, ami a felnőtteket 

zavarhatja, magára a gyermekre nézve ártalmas lehet, ezért ezt le kell törni, mert ha ezt nem 

teszik meg, akkor a vad hajlamok szilárdulnak meg, nem jöhet létre a szent akarat.

Fontosnak tartja a felnőttek irányító, feladatot kitűző szerepét, mely az oktatás kezdete lehet. 

A foglalkozást ki kell egészítenie a felügyeletnek, melynél a nevelő mértéktartására 4 gyelmeztet, 

mivel az állandó felügyelet akadályozhatja az egyén önálló fejlődését. Tehát a kormányzás 

legfontosabb eszközei: az állandó tevékeny felügyelet, korlátozások, melyhez a tilalom és a 
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parancs is hozzájárul. Munkájában megjegyzi, hogy a „tekintély és a szeretet jobban biztosítja 

a fegyelmet, mint akármilyen szigorú eszközök. A tekintélyt a szellemi felsőbbség biztosítja. A 

szeretetet nem lehet elnézéssel megvásárolni, akkor van értéke, ha kellő szigorral párosul. 

Oktatás

A jövő felé, az erkölcsi fejlődésre irányul.

Az oktatás a gyermek képzetállományának növelése mellett nemcsak az ismeretanyag 

elsajátításának mennyiségét növeli, hanem az akaratot, a jellemet és az erkölcsöt is fejleszti. Az 

ember értéke nem a tudásban, hanem az akarásban rejlik, de az akarás is végső soron a gyermek 

képzetállományában, az oktatás által kialakítandó gondolatkörben gyökerezik. Herbart nevéhez 

fűződik a „nevelő-oktatás” fogalma. A nevelés legfőbb eszközének az oktatást tartja, viszont 

nevelő erővel csak az oktatás rendelkezik, amely az általános műveltséget célozza.

A nevelő-oktatás kettős követelményt tartalmaz a fentiek alapján:

Minden nevelés oktatásra támaszkodjon, amely a pszichológiának arra a 

ténymegállapítására épül, hogy a nevelés eredményessége elsősorban a gyermek 

képzetállományán, illetve a belőle kialakuló gondolatkörökön fordul meg.

Az oktatás a nevelés végső erkölcsi céljának szolgálatában álljon. Tehát az okatás 

nem lehet puszta ismeretközlés, hanem értékes ismeretanyag nyújtása által az erkölcsi 

belátás fejlesztésére kell törekedni.

A nevelő-oktató munkában fontos szerepe van az érdeklődésnek, amelynek két körét 

különbözteti meg:

MEGISMERÉS – az ismeretek iránti érdeklődés

empirikus – konkrét tárgyakra irányuló

spekulatív – elméleti kérdésekre irányuló

esztétikai – az esztétikai jelenségekre irányuló

RÉSZVÉT – az emberi kapcsolatokra irányuló

szimpatikus – egyes emberekre irányuló

szociális – közösségi kapcsolatokra irányuló

vallásos – kapcsolatokra irányuló.

Az esztétikai érdeklődés fejlődését a világ esztétikai ábrázolásával segíthetjük. Ez azt jelenti, 

hogy a gyermekeknek olyan alkalmakat kell nyújtani, amelyek az akaratviszonyokra vonatkozó 

helyes erkölcsi esztétikai értékítéleteket formálja. E szerint az erkölcsi belátás és ezzel együtt 

az erkölcsi jellem kibontakoztatása függ attól, hogy a gyermek milyen környezetben él, milyen 

példákat, mintaképeket lát, mert csak azt ítéli meg helyesen, amit észlelt, amit látott, ami 

számára az egyedüli lehetséges és utánzásra indító mintaképként állt előtte (pozitív-negatív képet 

is kell látnia). /Rousseau-i gondolat/

Herbart felfogásában az esztétika olyan egyetemes értéktudomány, amely az etika alá van 

rendelve, speciális esete, itt az értékítélet akaratviszonyokra vonatkozik. Az esztétikai érdeklődés 

feladata az észnek a tárgyra irányuló, akaratmentes, tiszta szemlélet aktusának fejlesztése.
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Herbart az érdeklődés személyközi kapcsolatának feladatára is utal – szimpatikus, szociális 

(példakép, minta).

Az oktatás, mint funkció a nevelési vonatkozásokon túl inkább didaktikai gondolatokat 

tartalmaz, melyben az érdeklődésnek szintén fontos szerepe van.

Vezetés

A vezetés kevesebb direkt hatást gyakorol a neveltre és mindig jelen van a nevelésben. Az 

oktatással párhuzamosan folyik, így lesz a nevelés teljes, mivel a vezetés alakítja ki a gyermekben 

az erkölcsi belátást.

A gyermek elsajátítja, belátja az erkölcsi normák szükségességét, így azok meggyőződésévé 

válnak.

Itt már a nevelés demokratikussá válik, ami örömteli tevékenységet eredményez. 

Tehát a vezetés Herbart pedagógiai rendszerében az egész nevelési folyamatot betetőző 

pedagógiai funkció, amely tulajdonképpen az erkölcsi nevelés. Célja: olyan erkölcsös jellem 

megteremtése, amely képessé teszi az i\ út arra, hogy akaratát mindenkor belátásának rendelje 

alá.

A vezetés a jövőt tartja szem előtt, az autonóm ember kialakítására törekszik művelő célzattal. 

IV.2. Peter Petersen jenai iskolája – a tudományos pedagógia gyakorlata

A Jena-plan arról a kísérleti munkától kapta a nevét, amelyet Peter Petersen vezetésével 

Jena város egyetemi kísérleti iskolájában végeztek. Pertersen 1923 és 1950 között volt itt a 

pedagógia professzora.

Az egyetemi iskola ezt megelőzően az osztályokra bontott iskola tanulmányozásának közép-

európai bástyájává vált Wilhelm Rein jóvoltából. (Rein mesterét, Herbartot követte a Jenai 

Egyetem Pedagógiai Fakultásának élén). Rein az egész világot körbeutazta, hogy hirdesse az 

osztályokra tagolás áldásait. Tanárok és diákok is az egész földkerekségről utaztak Jenába, hogy 

a mester szavait hallgathassák, és meg4 gyeljék a bemutató iskola gondosan előkészített óráit. 

Rein óriási hatással volt a német belföldi és a nemzetközi pedagógiai életre. Első pillantásra 

csodálkozhatunk is, hogy Rein nyugalomba vonulása után a Jenai Egyetem PeterPetersen 

kinevezése mellett döntött.

1918. november 9-én – a szociáldemokraták erős nyomása folytán, a politikai tömegsztrájkok 

és tüntetések hatására – a császárt elkergették. Létrejött a Weimari Köztársaság. Az első 

világháború ekkorra véget ért, a hadseregen belüli állapotok katasztrofálissá váltak: a 

haditengerészet már nem teljesítette a hadvezetés parancsait, a tengerészek zendülésekbe 

kezdtek. Betelt a pohár. Az emberek mindenütt úgy érezték, hogy egyszerűen esztelenség tovább 

harcolni. A megmaradt ellenállás széttagolt, jelentéktelen magjai is felbomlottak, a hadsereg és 
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az egész nép mind 4 zikailag, mind pszichológiailag összeroppant. Ezekben a napokban Petersen 

a következő szavakkal határozta meg az iskola küldetését:

„Senki sem tudja, milyen lesz a jövő, sem politikai, sem gazdasági szempontból. Ezt soha nem 

láthatta előre senki eddig sem.

A jövőt olyan nélkülözések, aggodalmak, érdekek, küzdelmek, új gazdasági, politikai és 

társadalmi feltételek fogják megszabni, melyekről jelenleg semmit sem tudunk. Legjobb esetben 

sejtéseink vannak róluk. Van azonban valami, amiben mindannyian bizonyosak lehetünk. 

A felsorolt komoly problémákat csakis akkor lehet megoldani, ha vannak olyan fér4 ak és 

asszonyok, akik kezdeményezőek, kompetensek és fel vannak rá készülve, hogy saját vállukra 

vegyék a terheket. Ezeknek az embereknek barátságosaknak, szívélyesnek, tapintatosnak, 

segítőkésznek kell lenniök; hajlandónak arra, hogy teljes mértékben feladataiknak szenteljék 

magukat, áldozatokat hozzanak; arra, hogy hűségesek és igazszívűek, hitükben kitartóak, 

pártatlanok, elfogulatlanok, őszinték, önzetlenek legyenek. Közöttük pedig ott kell lennie annak 

a maroknyi embernek is, aki hajlandó társainál is többet cselekedni, anélkül, hogy nagydobra 

verné vállalkozását; mindnyájuknak készen kell állniok a szolgálatra, ám aszerint az adottság 

szerint, melyben részesültek és amely szerint helyüket el kell foglalniok.”

Ez a hang meglehetősen valószerűtlenül csengett. Petersen azonban minden lehetett, csal 

álmodozó – álomvilágok építője – nem. Életét szabályozó elvként ugyanazt vallotta, mint a híres 

holland oktatási szakember, Jan Ligthart, akihez ez a mondás fűződik: „Ne keress parkokat. 

Egyszerűen építsd őket.” Amikor Petersent felkérték, hogy vállalja el a csoportvezetői tisztséget 

egy ódivatú hamburgi középiskola tantestületében, melynek épületéül nyomorúságos fészerek 

szolgáltak, de ahol a pedagógusok átfogó változtatásra törekedtek, elfogadta az ajánlatot.

Ezt a hátrányos helyzetű iskolát, az Alfred Lichtwark Középiskolát Petersen 1920 és 1923 

között a németországi progresszív mozgalom nemzetközileg ismert bemutatóhelyévé fejlesztette.

A Wilhelm Rein és más herbartiánusok által propagált, osztályokra bontott „teljesítmény-

iskola” ekkorra nem csupán Németországban, hanem Európa szinte minden táján az egyedüli 

iskolarendszerré vált: egy demokráciát nélkülöző, autoritáriánus és szelektív rendszerré. A 

munkásság és az értelmiségi progresszivizmus képviselői („haladók”) érvelése szerint éppen 

ezt az iskolarendszert kellett volna felelőssé tenni az 1918-as katasztrófáért. Így aztán a Jenai 

Egyetem Kurátori Tanácsa úgy határozott, hogy nyugdíjba vonulásakor Wilhelm Reintől a német 

Progresszív Iskolamozgalom egyik legkiemelkedőbb képviselője – Petersen – vegye át a pedagógiai 

tanszék vezetését.

Az egyetemi iskolába ekkor járó gyerekek szülei arra kérték az új igazgatót, hogy alapvetően 

változtasson az iskola karakterén; alakítsa azt modern gyerekközösséggé. Így is történt.

A diákok – néhány munkanélküli segítségével – felszedték a padlóba beleszögelt, régimódi 

hosszú iskolapadokat. A szétbontott anyagot felhasználva egyszerű, de rugalmasan változtatható 

asztalokat és faülőkéket gyártottak. A taneszközök, anyagok számára nyitott szekrényt állítottak 

az osztálytermekbe. Az egyik falat – a gyerekek részére – széles fekete táblákkal borították be. 
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A legapróbb gyerekeknek kis lépcsős zsámolyt is odaállítottak, hogy a táblán ők is a lehető 

legmagasabb szintig felkapaszkodhassanak munka közben.

1934-ben az egyetemi kísérleti iskolához óvodát, majd 1942-ben bölcsődét csatoltak.

A thüringiai kisiskolások anyagi helyzete valóban sanyarú volt. A tanítók az Új Nevelés 

„zsargonjával” sem voltak tisztában. Sokat voltak közöttük, akik még egyet sem láttak az 

1920-as években Németország-szerte mindenfelé üzemeltetett nagyszámú kísérleti iskolából. 

Jól ismerték viszont a vertikális osztatlan tanítást (a különböző korúak együttesét, vagy 

ahogyan a brittek nevezik, a „családi csoportokat”). A számukra hagyományos kombinált 

osztályfokozatokban is napról napra szembekerültek a gyerekek közötti egyéni eltérésekkel. 

Sok esetben individualizálniok kellett a tanítást, vagy legrosszabb esetben kis csoportokat 

alakítottak ki. Az egyetemen munka melletti továbbképzésben részesülő thüringiai tanítók 

számára a különböző korú gyerekek közös tanításával kapcsolatos új pedagógiai megközelítések 

tehát könnyen elfogadhatóak voltak, hiszen csupán hagyományos gyakorlatuk 4 nomítását 

jelentették. Egyre kompetensebbekké és kompetensebbekké váltak. Megértették a „családi 

csoport” miértjét – míg napjainkban sok pedagógus számára a különböző életkorúak együttes 

tanítása lidércnyomást okoz, mert a tradicionális osztálybontású iskolákra képezték ki őket, 

illetve ezekben szerezték tanítói gyakorlatukat. Ahol viszont a résztvevők megérzik a kompetencia 

hiányát, ott természetszerűleg felbuggyan az agresszivitás.

Petersen elkerülte a hagyományos európai herbartianus iskola (nem Herbart!) tévedését, azért, 

mely a mindentudó, autoritáriánus tanár középponti  szerepét hangsúlyozta; de nem esett az Új 

Nevelés a huszadik század első negyedében működő terjesztői hibájába sem – akik közül több 

kiemelkedő személyiség mintegy babonás hittel építette az iskolát a gyerek köré, a pedagógust 

pedig a sarokba állította vagy alárendelt feladatot bízott rá a tanítási folyamatban.1937-ben 

megjelent fő művében, melynek címe „Az iskolai útmutatás elmélete” (  ̂ e ̂  eory of Guidance in 

the Schools) Petersen így fogalmaz: „Ebben az Útmutatási Elméletben az abszolút új nézőpontot 

az a feltételezés képviseli, hogy a különféle iskolai pedagógiai helyzetekben  a tanulók és a tanárok 

mint egymástól kölcsönösen függő ének találkoznak.” Minthogy a pedagógus nagyobb tantárgyi 

tudásanyagot, magasabb fokon sajátított el, és érettebb ember, rendesen a tanár az, aki tanít, 

a gyerekek pedig tanulnak. Lehetnek azonban pillanatok, amikor a gyerek tanít és a pedagógus 

tanul. A folyamat ez esetben meglehetősen eltérhet az előbbitől, talán szavak nélkül meg végbe, 

de az ebben rejlő sokféleséget az emberi élet természetes velejárójaként kell elfogadnunk.

Valamennyi sajátosság esetében lényeges, hogy ezeknek a Jena-plan iskola minden 

egyes működési területén jellemezniök kell a munka klímáját és a tanulási helyzeteket. Ez a 

követelmény érvényes az óvodás kortól kezdve a sokféle korú gyereket magában foglaló kezdő 

csoporton és ugyancsak sokféle korú haladó csoporton át egészen a felső fokozatig és azon túl. 

Minden csoporttól azt várják, hogy kapacitásuknak, képességeiknek megfelelően dolgozzanak; 

valamennyi érintett korcsoportban spirodinamikus elmélyülés történik.

Egy valódi Jena-plan rendszerű gyerekközösségben – mely 5-15 éves gyerekeket tömörít – a 

változatosságot szolgáló rugalmasság elve sokféleképpen jut felszínre:
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a) Abban, hogy a hagyományos 45 perces órák tervét ritmikus heti tervezéssel váltják 

fel; ez mind a négy alaphelyzetre – a kommunikáció, a munka, a játék és az 

ünnep – kiterjed;

b) A csoportok kialakításában;

c) A fentebb említett négy alaphelyzet keretén belül előforduló sokféle tanulási 

szituációban;

d) A berendezés, bútorok rugalmas használatában;

e) Abban, hogy a tanárnak szabadságot biztosítanak azon a téren, hogy a Jena-

plan iskola nevelési és tanítási 4 lozó4 ájával összhangban lévő bármiféle tanítási 

módszerek közül (saját döntése szerint) választhasson;

f) Abban, hogy az említett négy pedagógiai (alap-)helyzetben belül változatos 

tanítási stílusok fordulnak elő;

g) A tantestület kialakításában, a személyzeti munkában.

Az alábbiakban részletesebben megvizsgáljuk a rugalmasság érvényesülését némely 

részterületen. A magyarázat nem lesz mindig könnyű, hiszen mindegyik részterület mindegyik 

másikkal kölcsönös összefüggésben van; mindegyik csupán a korábban említett, az iskolától 

elidegeníthetetlen ismérvek teljes hálózatán belül működőképes.

A csoportok kialakítása – hozzávetőlegesen – a következő módon megy végbe

Az osztályokra bontott szerkezetet (a Jena-plan) teljes mértékben elutasítja, mivel ennek 

kudarcát (a következő osztályba előlépés és a buktatás eljárásmódjaiét) nyilvánvalónak tartja. 

Az osztályokra bontást a rugalmas csoportképzés különféle típusai helyettesítik. Minthogy a Jena-

plan iskola fő célkitűzése az, hogy emberi lényeket neveljen, továbbá ennek az iskolamodellnek a 

védelmezői meg vannak győződve arról, hogy a nevelés-oktatás leginkább heterogén csoportokban 

lehet eredményes – vagyis olyanokban, melyeknek tagjai érettségükben, értelmi teljesítményükben, 

érdeklődésükben, szociális hátterükben és í.t. eltérnek egymástól – a csoportképzés legfontosabb 

módja itt a heterogén „otthontermi csoport” (homeroom group) kialakítása. Példái ennek a sokféle 

életkorú gyerekből álló kezdő fokozat (6-9 éveseknek), az ugyancsak sokféle korú haladó fokozat 

(9-12 éveseknek), a sokféle korú felső fokozat (12-14 éveseknek) és így tovább. Az otthontermen 

belül, valamint attól függetlenül további jó néhány módja van a csoportképzésnek. A sokféle 

életkorú gyereket tömörítő kezdő csoport célja az, hogy a gyerekek elsajátítsák az írás-olvasást. 

A gyerekeket írástudóknak véljük akkortól kezdve, hogy megértik, miért és mihez szükséges a 

„3R” (Reading, Writing, Arithmetic – olvasás, írás, számolás), és a „3R” alapkészségeit képesek 

új információ megszerzésére használni független (egyéni) vizsgálódás keretében. A tanárképzés 

egyik sorsdöntő elemének kellene lennie annak, hogy a pedagógusok magas fokon elsajátítsák a 

felsőbb szintű kognitív készségek (információfeldolgozás, megértés (ezen belül nyelvi megértés), 

alkalmazás, elemzés (analízis), szintézis, értékelés) megtanításának módjait. Tartok tőle, 

hogy ez a súlypont máshová kerül. Az alapkészségeket különböző létszámú kiscsoportokban 
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tanítják a gyerekeknek. Nap mint nap körülbelül 100 perces foglalkozások során gyakorolják az 

alapkészségeket, független (egyéni) ülőmunka keretében. A gyerekek dolgozhatnak akár egyénileg, 

akár egy szabadon választott partner társaságában, akár 3-4 fős kiscsoportban, melynek tagjai 

ugyanazon olvasási vagy számtani játék(ok) iránt érdeklődnek. Ezekben a munkaasztalokban 

a pedagógus nem valamiféle menetrend szerint tanít, hanem egyszerűen segíti és instruálja a 

gyerekeket és kiscsoportokat – amennyire csak lehetséges, egyenként, illetve egyénileg, odamenve, 

ahol épp támogatásra szorul valaki.

A sokféle életkorú gyerekből álló haladó fokozat tanulói – de már a sokféle korú kezdő 

fokozatnak a tanulmányokban legmesszebb járó csoportja is – olyan csoportokban vesznek 

részt számtanfoglalkozásokon, melyeket teljesítmény szempontjából a lehető leghomogénebben 

alakítanak ki. Az alapvető számolási – némelykor a helyesírási – készségek „szint-terve” szerint 

a gyerekek épp ezért nem oszlanak képességcsoportokra (az intelligencia-hányados alapján 

nincsen „streaming”). Ezt az alapkészségek oktatását kitűző „szint-tervet” a Jena-planon belül 

egyfajta Joplin tervnek tekinthetjük. Az alapkészségek elsajátítását célzó tanfolyamokon a 

tanulási stílusnak a (személyközi) interakció útján történő problémamegoldásnak kell lennie. 

Eddig azonban – attól tartok – a Jena-plan iskolák gyakorlata inkább a hagyományos (kis-)

csoporttanításhoz idomult.

Alkalmanként input csoportok is előfordulnak – amikor egyes tanulók „projektumokon” 

dolgoznak, amikor egy-egy speciális készség (pl. térképolvasás, földgömbhasználat, gra4 konok 

készítése és értelmezése stb.) elsajátítása kapcsán van információkra, gyakorlásra szükségük.

Végül a legkülönbözőbb életkorokat egyesítő csoportok működnek olyan területeken, mint 

– mondjuk – a tánc, a zene, a zenekari játék, a (vizuális) művészetek, a dráma, a fényképezés, 

a 4 lmezés, a 4 zika, a kémia, a famegmunkálás, a nyomtatás és í.t. A témák bevezetése a 

rendelkezésre álló pedagógusok és szülők speciális képességeitől függ. Alapelv, hogy egy Jena-

plan iskolában a szülők önkéntes jelentkezés alapján működnek közre. A felsorolthoz hasonló 

érdeklődési csoportok választhatók. Többnyire három hónapig működnek. Ha valaki az egyik 

csoportot kiválasztotta magának, utána már kötelező a foglalkozásokon részt vennie.

A rugalmasság a legkülönbözőbb tanulási helyzetekben is megnyilatkozik. 

A ritmikus heti tervet együttesen kitevő négy alaptevékenység: a kommunikáció, munka, 

játék és ünnep. A Kommunikáció formális változatát a résztvevők az (úgynevezett) Körökben 

gyakorolják. Egy ilyen körben mindenki mindenkit lát, és senki sem jut uralkodó szerephez. 

Amikor kialakítják a KÖRT, az összes asztalt félretolják. A Kör-szituáció alapelvénél fogva 

abszolút demokratikus. A pedagógustól ugyanolyan demokratikus viselkedést kívánnak, mint 

a tanulóktól. A hétfő reggeli Körnek tervező jellege van. (Mit fog a csoport a most kezdődő 

héten tenni; milyen speciális projektumokon dolgoznak; milyen eseményekre mikor fog sor 

kerülni – mit kell megszervezni –; 4 gyelmet fordíthatnak a fegyelemre vonatkozó korábbi közös 

megegyezések teljesülésére, és így tovább). A hetet záró Kör viszont értékelő jellegű. Az említett 

két Kör során, valamint az alkalmanként hétközben tartott Körök során egyaránt az éppen folyó 

ügyeket vitatják meg. Az olyan felmerülő kérdéseket, melyekre azonnal nem tudnak választ adni, 
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önként jelentkező diákokra bízzák, akik vagy egyénileg, vagy egy partnerükkel vagy kiscsoportban 

tovább dolgoznak azokon. Ezt a tevékenységet független (egyéni) ülőmunka megszokott napi 

idejében folytatják. Az alapelvek szerint a dolognak minden fokozatban – még a kezdőben is – 

így kell történnie. Amikor a diákok befejezték az adott kérdéssel kapcsolatos tanulmányaikat, a 

csoportvezető eldönti, hogy beszámolóik eléggé befejezettek-e arra, hogy előterjesszék az egész 

csoportnak. A „beszámoló” Köröket alkalmi időpontokban rendezik. Először a „tanulmányozó 

csoportok” egymás után, felváltva jelentést tesznek. Utána pedig válaszolnak az egész csoportból 

kapott kérdésekre. A vita néha arra az eredményre vezet, hogy további vizsgálódást kell kezdeni. 

Az óvodai és a sokféle életkorú kezdő fokozatban a Kört „Mutasd és mondd!” Kör formájában 

szervezik. Ennek lényeges funkciói vannak: a beszéd, az oda4 gyelés, a kommunikáció, a további 

érdeklődés (kérdezés, kutatás) alapkészségeinek elsajátítása. Vannak tanárok, akik azt gondolják, 

hogy az óvodások vagy a kezdő fokozatbeli gyerekek még nem képesek a felsorolt készségeket 

kifejleszteni. Tévedésük abban gyökerezik, hogy tanítási stílusuk még alig változott, hogy kutató 

módszer helyett még mindig frontálisan oktatnak. A tanulás korábban említett módja nem volt 

egészen új. A holland iskolákban – különösen a holland elemi iskolákban – azonban (kezdetben) 

eléggé szokatlannak tűnt.

A munka a kezdő fokozatban abból áll, hogy a gyerekek alapkészségi foglalkozásokon 

vesznek részt, továbbá a független (egyéni) ülőmunka naponkénti időszakaiban készségeket 

gyakorolnak, egyéni (természet-)tudományos vizsgálódásokat folytatnak, művészeti munkákkal 

foglalatoskodnak, stb. A haladó fokozatban a munka homogén alapkészség-fejlesztő csoportokban 

történik, a tanulók előzetes beosztás szerinti órákon vesznek részt. Ide sorolódik még a speciális 

készségek „input csoportjaiban” végzett munka, a független ülőmunka napi szakaszaiban 

folytatott készséggyakorlás, meg a projektumokon, független (egyéni) természettudományos 

vizsgálódások során végzett munka. A haladó fokozatban a tanulást általánosan a „CSELEKVÉS 

általi tanulás” jellemzi.

Az egyetemi kísérleti iskolában a játék igen fontos alaphelyzetnek számított. A „délelőtt 

közepén” tartott szünet 40 percig tartott. A gyerekek egészsége kiemelt prioritás volt Jenaban. 

A (szünet során) gyerekek először 15 percen át ellenőrzött mozgást végeztek, utána azonban 

csoportokban különféle játékoknak örülhettek. A kezdő fokozatba járó legkisebbek futkostak, 

ugráltak, de gyakran átmentek az óvodásokhoz, ahol egy időre ismét meglelhették azt a korábban 

élvezett biztonságot, amire vágytak.

A kezdő fokozatban az alapkészségek gyakorlása túlnyomórészt tanulási játékok révén 

történt. Az általános elv szerint a Jena-plan iskolák sokféle életkorú kezdő fokozatában tanulni 

JÁTSZÁS útján kell. Az óvodás fokozatban minden szükséges tanulás Játék révén történik, 

vagy legalábbis olyan tevékenységek révén, amit a felnőttek szokásosan nem tekintenek többnek 

játéknál. Ebben a megközelítésben semmi elhamarkodott, tetszőleges vagy túlhaladott nincsen. 

A Jena-plan óvodájának és kezdő fokozatának elvei a froebeli nevelés4 lozó4 ában gyökereznek, 

miként – véleményem szerint – a brit Infant Schoolok (bölcsődék, óvodák) és Primary iskolákéi 

is. Mindkét típusban „családi csoportokat” találunk, és ennyiben alig van közöttük különbség. 
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Legalábbis elméletben. Bárhogy is áll a helyzet, a holland óvodáknak és elemi iskoláknak – melyek 

napjainkban szeretnének Jena-plan iskolákká átalakulni – semmiképpen sem Németországban, 

hanem Angliában kell mintaképeiktől tanulniuk. Németországban a kisgyerekek nevelésének 

Froebel-féle módszerének továbbfejlesztése Petersennek az egyetemi laboratóriumi iskolában 

végzett kísérleti munkájára szorítkozott. Angliában azonban elterjedt az összes Infant Schoolban 

és Primary iskolában, napjainkban pedig kialakult belőle az a gyakorlat, ami sok emberben 

ellenállhatatlan izgalmat kelt.

Végül az ünnep módjai igen változatosak a legkülönbözőbb szempontokból nézve – jellegükben, 

tartalmukban, vezetésükben. Vannak hétnyitó és hetet záró gyűlések, melyeken az iskola teljes 

közössége, máskor csak egy-egy otthontermi csoport vesz részt. A konkrét iskolán múlik, hogy az 

ünnep megszervezéséért kizárólag a pedagógus felel, a pedagógusra és néhány élenjáró diákra 

van bízva, vagy éppenséggel a diákok maguk felelősek a dologért. A helyzet függvényében a 

jellege is más és más. A születésnapok ünnepe általában teljesen a diákokra van bízva (Jenában 

minden hónapban egyszer rendeznek ilyet, mindazoknak a tanulóknak a köszöntésére, akik az 

adott hónapban születtek). A születésnapi ünneplés színvonala tipikusan jellemzi egy-egy iskola 

előrehaladásának fokát. De jellemzője ennek a művészi (mester) munkák szintje vagy a verbális 

önkifejezés is, amely prózai vagy költői művekben történik. 

A rugalmasság megnyilatkozik továbbá a bútorok használatában. A fentebb említett 

tanulási helyzeteknek megfelelően a bútorzatot igen rugalmas módon alkalmazhatjuk. Amikor 

egy kizárólag megbeszélés céljára szolgáló kört alakítunk ki, a székeket körben állítjuk fel, az 

asztalokat pedig félretoljuk (a körök kívülre). A biológiai meg4 gyelési körök alkalmával viszont 

a tanulóknak többnyire szükségük van asztalra. Ilyenkor a „kör” általában patkú alakúvá válik. 

Az asztalok mindenkinek bőséges helyet hagynak ahhoz, hogy a fekete táblához menjen, és ott 

magyarázza meg álláspontját az egész csoport számára. 

A független (egyéni) ülőmunka alkalmával előfordulhat, hogy a gyermekek egymagukban 

óhajtanak ülni, vagy csak egyetlen partnerrel kettesben. Jenaban az asztalok különféle méretűek 

voltak, mégpedig a csoportok létszámához igazodva. Voltak asztalok, melyek nagysága egy vagy 

két gyermek számára alkalmas; nagyobb számban olyanok, amelyeknél három-négy gyerekből 

álló csoport tud dolgozni; volt egy, hat gyermekből álló csoportnak elegendő nagyobb asztal is. Öt 

vagy hat gyerekből álló csoport azonban ritkán dolgozott együtt, míg a kettő-négy fős csoportok 

normális méretnek számítottak.

A rugalmasság megnyilatkozik továbbá abban, hogy a pedagógus szabadságában áll 

sokféle különböző módszer és taneszköz (anyag) közül választani. Minthogy a gyermekek igen 

sokfélék, egyéni tanulási stílusok nemkülönben, Petersen elvetette, hogy bármely módszert „a” 

módszernek tekintsenek egy iskolában. Ellenezte azt is, hogy valamely speciális taneszközt, 

anyagot „a” kizárólagos taneszköznek kiáltsanak ki. Az egyetemi kísérleti iskolában a didaktikai 

cselekvési irány az volt, hogy a gyerekekhez oda kell menni, ahol ők vannak, és úgy kell őket 

tanítani, ahogyan ők tanulnak. Azt tartották, hogy minden más iskolában is ezt az elvet kell 

követni, mely hasonló (pedagógiai) utat választ. Petersen – aki felelős volt a tanítóképzésért 
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is azon a Jenai Egyetemen, mely a háború (II. világháború) előtti kontinentális Európában 

a legnagyobb tiszteletnek örvendő pedagógiai központ volt – azt hangsúlyozta, hogy minden 

pedagógusnak legalább két – egymástól lényegileg különböző – olvasástanítási módszert kell 

mesterfokon elsajátítania. Ismerve a megkövetelt tanítási kompetenciát illetően ezt a hátteret, 

szinte lehetetlennek tűnik, hogy egy széles körben olvasott és befolyásos pedagógiai hetilap 

nemrég – a Montessori iskolákkal összevetve – azt „állapította meg”, hogy a Jena-plan iskolák 

„előnye” lenne, miszerint ezek pedagógusai normális képzésüktől (vagyis az osztályokra bontott 

iskolák tanítóinak szokványos képzésétől) eltekintve semmilyen további speciális képzésre nem 

szorulnak. Erről Micimackó 4 lozó4 ája jut az eszünkbe, aki ezt mondotta: „Az egyik tud, a másik 

meg nem. Ez már így van.” De hát Micimackó sohasem tanult meg úgy ugrándozni, mint Kanga.

Ha a Jena-plan iskolákban használt taneszközökről, anyagokról szólunk, meg kell 

különböztetnünk a fogalomalkotás segítésére és a készségek rutinszerű begyakorlására szolgáló 

eszközöket (anyagokat). Ez a pedagógusok számára nem kis nehézséget okoz, hiszen képzésük 

során roppant mértékben nélkülözik a gyakorlati alkalmakat, melyek révén korszerű, rugalmasan 

szervezett, ugyanakkor osztályfokozatokat nem ismerő, vagy sokféle korú gyereket egy csoportban 

nevelő iskolákban tanulmányozhatnák a taneszközök, anyagok minden fajtájának alkalmazását.

A rugalmasság felszínre jut abban is, hogy számos különböző tanítási stílus él egymás 

mellett. Aszerint, hogy a négy alaptevékenységen belül előforduló változatos tanulási helyzetek 

közül épp melyiket alakítja ki, a pedagógus néha a teljes otthontermi-csoportot, néha ennél is 

nagyobb – két vagy három „otthonterem” összes tanulóját vagy ezek részcsoportjait egybegyűjtő 

– csoportot, máskor kislétszámú csoportot tanít. A gyakori azonban az, hogy egyénileg oktat egy 

gyereket. A Jena-plan iskola számára eszményi gyereklétszám nem létezik. A független (egyéni) 

ülőmunka naponkénti periódusában a pedagógus körbe-körbe megy, egyénileg segíti és instruálja 

a gyerekeket, javít, ösztönöz, inspirál.

Végül a rugalmasság kifejeződési formáit a tanszemélyzet kialakításában (csoportok 

tanárellátása) is felismerjük. A legfontosabb nevelési-oktatási egység az önálló otthontermi-

csoport, amely különböző korú gyerekeket tömörít.

Minthogy az otthontermi-csoportok határait átlépő (inter-homeroom) alapkészséget fejlesztő 

csoportok is működnek, valamennyi gyereknek van lehetősége arra, hogy más csoportok 

pedagógusaival dolgozzék együtt (kivéve a 6-8 esztendőseket).

Emellett, az érdeklődési csoportok létesítésével minden gyerek együtt dolgozik nagyszámú, 

speciális képzettségű felnőttel – közöttük pedagógusokkal, szülőkkel, a helyi társadalom más 

felnőtt tagjaival.

Mindezeken túl Jenában az volt a szokás, hogy hetente egyszer (pénteken) a csoportvezetők egy 

másik, „idegen” otthontermi-csoporttal dolgoztak. Ennek célja az volt, hogy az egyetemi kísérleti 

iskolában a gyerekek – különösen a kisebbek – megtalálhassák az önálló, független osztály kínálta 

biztonságérzetet, de találkozzanak a különböző felnőttekkel folytatott munka okozta kihívással 

is, melyet a pedagógus-team általi tanítás (Team teaching) hoz magával. 
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IV.3. Karácsony Sándor pedagógiája – a pedagógia közvetítőművészet 

Történelmi háttér

Karácsony Sándor munkásságának döntő részéhez a bethleni konszolidáció adta a 

történelmi hátteret. 1920-ban Horthy Miklós kormányzó hatalomra kerülésekor a közvélemény 

azt gondolta, hogy a királykérdés így vagy úgy, de mindenesetre rövid időn belül megoldódik, 

s ez feleslegessé fogja tenni az ideiglenes államfői posztot. Az általános várakozás ellenére az 

ideiglenesnek gondolt megoldás azonban nem néhány hónapig vagy évig, hanem 1944. október 

15-éig, tehát csaknem negyedszázadig tartott. Horthy Miklós személye ily módon az egész két 

világháború közötti és második világháború alatti időszak szimbólumává vált, amelyet ezért 

joggal nevezünk Horthy-korszaknak. A korszakot leginkább a kontinuitásra való törekvés 

jellemezte, ami a történelmi és a nemzeti tradíciókhoz való visszatérést jelenti. Ez a forradalmak 

utáni válaszlépés volt, mivel azok megszakították a történelmi folytonosságot. 

Horthy - bár 1919-1920-as szerepvállalásaival és magatartásával átmenetileg a középrétegek 

szélsőjobboldali törekvéseit erősítette, s mint katonaember később is mutatott rokonszenvet a 

diktatórikusabb formák és megoldások iránt, - világlátásának és politikájának legmeghatározóbb 

rétege a tradícionalizmus és a konzervativizmus volt. A hagyományokhoz való visszatérést 

jelentette az is, hogy e kor megpróbált mindent visszahelyezni keresztyén nemzeti alapokra. Az 

1920-as és az 1930-as éveket, valamint a második világháború időszakát azonban távolról sem 

csak Horthy személye kötötte össze, számos más tényező is a kontinuitást biztosította. Az a politikai 

rendszer, amely az 1920-as évek első felében kialakult, minden belső válságot, generációváltást és 

külpolitikai fordulatot túlélve egészen 1944-ig megmaradt. A Horthy-korszak közoktatásügye a 

XIX. század utolsó harmadában kialakult iskolarendszer átvételén és továbbfejlesztésén alapult. 

Az oktatásügy irányítása hagyományosan a vallás- és közoktatásügyi miniszterek feladatkörébe 

tartozott. Gróf Klebelsberg Kunó 1922-től 1931-ig irányította a tárca munkáját. Klebelsberg az 

oktatást, a tudományt és a kultúrát a nemzetpolitika stratégiai ágazatainak tekintette, és ennek 

megfelelően kiemelt támogatásban igyekezett részesíteni.

„…ne feledjük, hogy a magyar hazát –fogalmazta meg ars poeticáját Klebelsberg röviddel 

miniszteri kinevezése után - ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti 

ismét naggyá.” 

Egyik legfontosabb feladatának Klebelsberg a népiskolai oktatás fejlesztését tartotta. Erre a 

költségvetési egyensúly megteremtése után nyílt mód. 1921-ben a 6 és 15 év közötti korosztály 

iskolalátogatási kötelezettségét megerősítették.

A 6 osztályos elemi után a 3 osztályos továbbképző népiskolákat kellett látogatni, de már 

Klebelsberg idején felmerült, hogy ezt a 6+3-as rendszert 8+2 osztályos rendszerré kellene 

fejleszteni. 

Az iskolán kívüli ismeretterjesztés egyik intézménye a kultúr- vagy művelődési ház volt. 

A szórakoztató jellegű programok és rendezvények mellett ezek különböző ismeretterjesztő 
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előadásoknak és rövid tanfolyamoknak is helyet adtak. Ezzel párhuzamosan folyt az új 2-400 

kötetes népkönyvtárak telepítése, és a régiek állományának bővítése.

Az iskolán kívüli paraszti népművelés sajátos formáit jelentették a népfőiskolák.

Az 1930-as évek közepétől ismét új lendületet vett a mozgalom, elsősorban a különböző 

református, majd később katolikus i\ úsági szervezetek aktív közreműködésével. A református 

Soli Deo Gloria és a Keresztyén I\ úsági Egyesület (KIE) 1939-1940-ben már 30 néhány napos-

hetes tanfolyamot szervezett szerte az országban mintegy 3000 16-20 éves paraszt4 atal számára. 

A középfokú általános és szakoktatás leglátogatottabb intézménye az elemi első négy 

osztályára épülő 4 évfolyamos polgári iskola maradt. A polgári iskolára épülő felsőkereskedelmi 

iskolák 3 helyett 4 évfolyamosok lettek.

Klebelsberg kettőről háromra növelte a középiskola-típusok számát. A reáliskolát megtartotta 

olyannak, mint amilyen korábban volt. A gimnáziumot két típusra bontotta. A humán gimnázium 

erős latin, görög és történeti tanulmányokkal széles körű és mély klasszikus műveltséganyagot 

közvetített, míg a reálgimnáziumi oktatás középpontjába a latinra alapozott modernebb humán 

ismeretanyagok, közöttük a német és a francia nyelv tanítása került.

A középiskolai oktatás egyenletes tempóban fejlődött, és színvonala is magas maradt.

Az 1920-as években új tanterveket vezettek be. A tanítás tartalma és a nevelés szelleme 

változott. A Trianon utáni új helyzetet tükrözve nőtt a világnézeti-politikai nevelés jelentősége, 

erősödött a keresztyén és nemzeti szellem, megjelent az irredentizmus.

A tanítás minden iskolában rövid imával kezdődött: az úgynevezett Magyar Hiszekeggyel, 

amely a régi Magyarország eljövendő „feltámadását” mint „isteni örök igazságot” véste a diákok 

tudatába.

„Hiszek egy Istenben,

Hiszek egy hazában,

Hiszek egy isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában!”

A felsőoktatás kiemelt támogatásban részesült. A hallgatóság száma az 1930-as évek elejéig 

nőtt, ettől kezdve viszont- az állástalan diplomások nagy száma miatt- csökkent.

A jogi-és államtudományi, valamint a bölcsészkarok képzési rendje változatlanul laza., az 

előadó professzorok érdeklődése által megszabott keretek között zajlott. 

Az egyetemi képzéshez szervesen illeszkedett a tehetséges diákok és 4 atalabb kutatók

néhány hónaptól egy-két évig terjedő külföldi tanulmányútjainak rendszere. Ezt 

különösen Klebelsberg szorgalmazta, aki 1927-ben a magyar tudósok és művészek nemzetközi 

tájékozottságának megalapozása és a középiskolai nyelvtanárok nyelvtudásának tökéletesítése 

érdekében külön ösztöndíjrendszert is létrehozott.

A területi változások következtében az iskolafenntartók között nőtt az egyházak és a községek, 

s csökkent az állam szerepe. 
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A különböző iskolatípusok diákjainak társadalmi összetétele nagy egyenlőtlenségeket 

mutatott.

Az egyetemek a tudományos kutatás legfontosabb szervezeti kereteiként is fontos feladatokat 

láttak el, megjelentek a kutatóintézetek. 

A tudományos életben az állami intézmények mellett fontos szerepet játszottak a különböző 

társulatok.

A két világháború között a Magyar Tudományos Akadémia irányító és kezdeményező szerepe 

a nagy anyagi nehézségek miatt csökkent. 

A vallásos és nemzeti szellemű nevelésre, a 4 úk testedzésére a tanórákon, illetve az iskolán 

kívül is nagy gondot fordítottak. Ennek egyik szervezete a cserkész-, a másik a leventemozgalom. 

A cserkészet, amelyet 1908-ban alapítottak Nagy-Britanniában, Magyarországon 1912-

ben jelent meg, de csak a háború után terjedt el. Létszáma 1930-ra 45 ezer főre emelkedett. 

Elsősorban középiskolás 4 úk tartoztak soraiba, tehát elit i\ úsági szervezet volt. Programja szerint 

a cserkészet lelkileg kiegyensúlyozott és vallásos, 4 zikailag pedig erős, életrevaló és gyakorlatias 

4 úkat akart nevelni. Tagjai egyenruhát viseltek, őrsökbe, rajokba, és csapatokba szerveződtek. 

Katonás életformához- tisztelgés, táborozás, felderítés, hadijátékok stb.- szoktatták őket. Mindezt 

a serdülő 4 úk számára különösen vonzó dzsungel-, indián- és detektívromantikával párosította.  

A levente magyar intézmény volt, mely 1921-ben jött létre. A leventék leszerelt tényleges vagy 

tartalékos tisztek irányításával hétvégenként rendszeres test-és menetgyakorlatokon vettek részt, 

melyek során a fegyverhasználat alapjaival is megismerkedtek. 24

Az I. világháború utáni romokban heverő Magyarország felépítése a cserkészethez fűződik, 

mely jelentős társadalomformáló, kultúraalakító szereppel bírt.

Karácsony Sándor munkásságához gazdag hátteret adott a nemzetközi pedagógiai szellemi 

élet pezsgése, új nevelés4 lozó4 ai irányzatok, reformpedagógiai törekvések sokasága. A teljesség 

igénye nélkül érdemes kiemelni, megnevezni néhányat ezek közül, ha másért nem, a sokféleség 

érzékeltetésére:

Johannes Kretzschmar német pedagógus a nevelést a gyermek biológiai szükségleteihez 

kapcsolja.

Edenard  ̂ orndike amerikai pszichológus szerint a nevelés az ember belső ösztöneinek 

átalakítása abból a célból, hogy szükségleteit nemesítsük.

Erich Fromm (neofreudista) azt vallja, hogy az emberben benne rejlenek az erkölcsösségre, 

jóságra, az ismeretekre, a szabadságra és más emberekkel való együttműködésre törekvés elemei, 

de ezeket elfojtják az „erkölcstelen” életfeltételek.

A fentieket a pszicho-biológiai pedagógiához sorolhatjuk, Spencer vonalát követik.

Egy másik irányzat a liberális-pszichologista pedagógia elutasítja a biológia, az ösztönök 

24 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században,.Osiris Kiadó, Bp., 2000. 151-186. o.
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elsődlegességét, és azt állítja, hogy a pszichikus én a szerves világ fölé emelkedik, és a nevelés 

célja ennek a személyiségnek a kialakítása. Lényege a „szabad nevelés”, mely megszabadítja a 

gyermeket minden külső kényszertől és megkötöttségtől.

Ernst Weber azt hangsúlyozta, hogy a személyiség irracionális túlsúlyú, amire a művészet 

nagyobb hatással van, mint a tudomány. A neveléshez intuíció kell, tehát a nevelés művészet.

Freinet francia pedagógus a „kereső tapasztalás” útját tartja a nevelés járható útjának. Az 

írás és olvasás elsajátítására például élő üzemű nyomdát szervezett.

Jean Piaget svájci pszichológus szerint a formális műveletek egész rendszere egy hosszú 

folyamat eredménye; úgymint érzékszervi-mozgásos cselekvéses gondolkodás, beszéd, kifejezés, 

interiorizált gondolkodás, konkrét műveletek. Nem lehet egyenlőséget tenni az iskola és az egész 

nevelés között, és mindenre képesnek tartani a tekintélyi alapra helyezkedő iskolát.

Peter Petersen német pedagógus a közösséget látja minden szellemi fejlődés feltételének. 

Minden eddig felsorolt teória ellenére mégis az egzisztencializmus az egyik legelterjedtebb 

áramlat Nyugaton.

Legismertebb képviselője Jean Paul Sartre az ember abszolút felelősségét hangsúlyozta, 

de eltúlozva, mert a reális mérték helyett totális felelősségről beszél. A nevelésnek önmagunk 

megismerését kell nyújtani; a természettudományok például csak „hasznos találgatások”.

A kultúrpedagógia képviselői a biologizmussal szembeállították a kulturális élet „történelmi” 

jellegét. Megmutatták, hogy az egyén szellemi léte függ a társadalmi és kulturális örökségtől.

Eduard Sprunger német gondolkodó a szellemtudományokra támaszkodik. A nevelés 

két funkciója a kulturális javak átadása, és a személyes értékek felszínre hozása. Különleges 

nevelőerőt tulajdonít a nemzetnek mint nyelvi, biológiai és kulturális közösségnek.

Nem utolsósorban említem a keresztény nevelést, amely képessé teszi az embert a 

természetfeletti rendeltetésével összhangban álló kötelezettségei teljesítésére.

Friedrich Wilhelm Foester német pedagógus kutatta az élet elanyagiasodását, az erőszak 

kultuszát. Megállapította, hogy az ember erkölcsi támasz nélkül áll, ezért hirdeti a keresztény 

vallásos nevelést. A tekintélyt csak akkor ismeri el nevelő értékűnek, ha nem lép a kezdeményezés 

helyére. A szabad neveléssel szemben pedig kifejti, hogy az erős egyéniség elkorcsosul, ha nem 

megy végig a fegyelem iskoláján.

Jacques Maritain francia tudós is a keresztény példát látja egyedül helyesnek.

McGacken neotomista pedagógiai gondolkodó szerint az ember mint anyagi, testi jellegű 

egyén alá van vetve a természet és a társadalom törvényeinek. Az ember lényegét azonban, a 

halhatatlan lelket a személyiség alkotja; ez kizárólag Istennek van alárendelve.25

Ez a szinte csak szemelvényekben feltüntetett gazdag pedagógiai sokféleség tovább nőtt, 

országhatárokon át, és Magyarországon is számtalan követőre talált.

25 Bereczki-Komlósi-Nagy: Neveléstörténet. Tankönyvkiadó, Bp. 1986.
Ladányi Sándor-Papp Kornél-Tőkéczki László (szerk.): Egyháztörténet 2. 1711-től napjainkig. Református 

Pedagógiai Intézet, 1998.
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Életrajzi vonatkozások

Karácsony Sándor 1891-ben, a Hajdú megyében, Földesen született, földszerető 

családban. A földesi elemi iskola után a Debreceni Református Kollégium gimnáziumában 

tanult. A gimnáziumi élményeit a „Holdbéli diákélet” című pedagógiai regényében dolgozta fel. 

Már középiskolás korában is jelentős szerepet játszott egyéni vívódásai mellett a „másik ember” 

felé fordulása. Egyévi, Tirolban töltött katonai szolgálata után a Budapesti Tudományegyetem 

hallgatója lett. Egyetemi hallgatóként többször megfordult külföldön is: gen4 , bécsi, müncheni 

egyetemeken egész életre szóló, maradandó lábsérülést szenvedett. Sérülései után előbb katonai 

középiskolában, majd a Közoktatási Népbiztonságon dolgozott. 1919. októberében a Tavaszmező 

utcai Zrínyi Miklós Főgimnáziumba helyezték (saját kérésére), ahol nyolc éven át tanított. 

Osztályfőnöki munkáját „A csucsai front” című regényében örökítette meg.

Közben bekapcsolódik a KIE munkájába, és folyamatosan publikál. Ebben az időben írja 

meg „A mai magyar i\ úság lelki arca” című sorozatát. Segíti a cserkészmozgalom elterjedését. 

A „Diákszövetség” munkájába is bekapcsolódik: világnézeti és nyelvi szemináriumokat tart, 

amelyek anyagából áll majd össze : a „Nyugati világnézetünk felemás igában”; és a „Magyar 

nyelvtan társas-lélektani alapon” című műve. Több előadást tart az SDG balatonszárszói 

konferenciáin, pl. a „Magyar nevelésről” című előadása, amely „A magyarok kincse” című 

könyvének zárófejezete lett.

Időközben – 1924-ben – megnősült, feleségül vettel Szalay Teréziát, a Keresztyén Leányegyesület 

országos vezetőjét. Három gyermekük született. 1927-ben az MTA-hoz került a szótári bizottság 

munkatársaként. Két év múlva doktorált a debreceni egyetemen. 1934-ben magántanári 

habilitációt tesz pedagógiából. 1942-ben nyilvános rendes tanára, majd a pedagógiai tanszék 

professzorává nevezik ki. 1936-tól folyamatosan üldözik (rendőri felügyelet; kilépés a KIE-ből). 

1945-től ismét bekapcsolódik a közéleti tevékenységbe: a Magyar Cserkész4 úk Szövetségének, 

majd a MADISZ elnöke lesz. Sajnos 1948 után (a fordulat éve) újra kiszorult a közéletből, 

tisztségeiből. Feloszlatta a legközelebbi baráti körét az Exodus bibliakört. 1950. március 28-

án lemondatták egyetemi katedrájáról, majd nyugdíjazzák, de alig 2 év múlva nyugdíját is 

megvonják, amelyet már meg sem érhetett: 1952. februárjában, szélütés következtében meghalt. 

Pedagógiai öröksége

Karácsony Sándor „művész” pedagógusként fejtette ki keresztyén pedagógiai életművét. 

Az a magyar kálvinista pedagógus volt, akinek egészen eredeti, az evangéliumból természetesen 

folyó református szellemű koncepciója volt. Oly korban élt, amelyben az általa képviselt pedagógiai 

elv és hivatástudat képviselete nem volt zavartalan és harc nélküli. A protestáns egyéniségkultuszt 

vette alapul, amikor a kollektív szellem érvényesült minden téren. A lelkiismereti szabadságra 

épített, mikor a felülről átvett gondolatok rendszere volt a legfőbb erény. Az evangélium realitását 

hirdette, mikor az antikrisztusi irányzat eleve kedvezőtlen környezetet teremtett.

Rámutatott, hogy olyan koncepcióra van szükség, amely megszabadítja a magyar pedagógiát a 

német pedagógiával szembeni jobbágyi viszonyától, és kifejezésre juttatja a nevelés elhomályosult 
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református jellegét, és érvényesíteni tudja a kálvinizmusnak azt a mélyen humán magyar 

szellemét is, amely az egyetemes magyarságnak a múltban a legcsodálatosabb kincse volt.

Az oktatástól húzódozott, mondván, hogy aki oktat, magas lovon ül, mert az okos oktatja az 

oktalant, aki szinte olyan, mint az oktalan állat.  Még a növendék művelésével sem tudott egészen 

megbékülni. Az ő szemlélete szerint a nevelés és a növekedés csak közös ügy lehet, sajátmagunk is 

növekedvén neveljünk. Szerencsés nyelvi jelnek tartotta a nevelés szót, mely etimológiája szerint 

is növelést jelent, a növekedés elősegítését sejteti.

Karácsony Sándor neveléstana elsősorban gyakorlati jellegű. A rendszer nem elméleti 

elgondolásból, hanem spontán szükségérzetből született. A nevelés evangéliumi értelemben 

életforma, együttélés, mely úgy jön létre, hogy különböző erkölcsi és tudásbeli színvonalon álló 

emberek együtt élnek bizonyos célok elérése végett, s mikor ebből az együttélésből problémák 

keletkeznek, idejüket és energiájukat e problémák közös megoldására szánják. A problémák 

lehetnek azonosak, de mindig mások az egyéniségek, akiknek munkája folytán a megoldás 

létrejön. Az igazsághoz vezető út mindig más és más. A nevelésben minden eset egyedi, a 

pedagógia lényegében annyi hasonlatosságot mutat a művészetekkel, mint a tudománnyal. Mai 

értelemben a pedagógia átadás a közvetítés művészete! Tudományos rendszerének alappillére 

pedig a másik ember problematikája, hiszen az egyén „akkor tekinthető felnőttnek, amikor 

legelőször tudatára ébred a valóságnak, hogy a másik ember autonóm lény, és igazodik ehhez a 

tényhez.” (Karácsony Sándor: Magyar nevelés (Szárszói előadás), Csökmei Kör – Pécel, 1993.)26 

Fontos parancsolat a szeretet: „szeresd felebarátodat, mint magadat” (Biblia)

A nevelés több körülménytől is függ, vagyis minden társadalom a maga képére akarja 

nevelni az i\ úságot. A hivatalos keretek között folyó pedagógiai munka lényegében sohasem 

lehet életszerű, mert az előző nemzedék lelkiségét fejezi ki, vagyis pontosan egy generációval 

elkésik - véli Karácsony Sándor. Itt szeretném felhívni a 4 gyelmet arra a veszélyre, hogy az 

elmúlt 50 év kimaradása a keresztyén nevelésben szinte törvényszerűen „két generációs” késést 

jelent. Vagyis fennállhat a veszélye, hogy a mai református oktatásügy a XIX. század pedagógiai 

(teológiai) alapelveihez nyúl vissza. „Hármas feladat előtt állunk. Nevelésünket, amint bajaink 

diagnózisa diktálja, egyszerre kell modernné, magyarrá és hatékonnyá tennünk.” (Karácsony 

Sándor: Magyar nevelés (Az 1943-as szárszói konferencián elhangzott előadás), Csökmei Kör 

– Pécel, 1993.)

Az ő korában a pedagógia középpontjában kizárólag a módszer állt. Ez szerinte német beütés, 

amely a pedagógiát a spekuláció szemüvegén keresztül nézi, pedig a nevelés az életet formálja, 

míg a módszer egy azon eszközön keresztül, amelyek az eredményt biztosítják. Karácsony 

neveléselmélete nemcsak a növendéknek, hanem a nevelőnek is szabadságot ad a megkötöttségek 

helyett, s rámutat arra, hogy egyedül üdvözítő módszer nincs. A nevelő ugyanakkor köteles azokat 

az eszközöket igénybe venni, amelyek az ő egyéniségéhez a legharmonikusabban idomulnak. Csak 

így válik nevelő munkája életszerűvé, szubjektívvé. Minden nevelő útja egyéni út, expedíció olyan 

26 Karácsony Sándor: Magyar nevelés (Szárszói előadás) Csökmei Kör, Pécel – 1993.
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idegen területekre, amelyek mások, mint egy évvel ezelőtt voltak. Az az irányzat, mely a módszert 

teszi a pedagógia tengelyévé, szükségszerűen gépies munkává teszi a nevelés folyamatát. Így az 

elhivatottságot érző nevelő minduntalan kínos helyzetbe kerül, kénytelen magában megtagadni 

a legegyénibbet. Ha e módszeres szellem túlteng, a tanári munka teátrális produkcióként 

értékelődik, s az eredmény 4 gyelmen kívül marad. 

Ahogyan sokan mások, a nevelés teljesebbé tételét kutatja, szemben az oktatás száraz 

ismeretközlésével. A gyermekkorból a jövő felé tekintve vázolja föl a nevelés perspektivikusságát.  

Elsőként a tudományos (nyelvi) a művészi (irodalmi) nevelésről vall. A nyelvi nevelést 

kiindulópontnak tekinti, több művében is visszatér rá. Érthető módon, hiszen a kultúrát hordozó 

elvet a nevelés közegének tekinti. A közös érthető, egységes nyelv a kommunikáció, a tanulás 

alapja. Mai kifejezéssel a kognitív kompetencia egyik pillére.

A nevelő evidenciája a világrend tükrében kerül a gyermekek elé. Egész személyiségének 

az Isten világában uralkodó rendet kell érzékeltetnie. A létezés problémáját több oldalról 

megvilágítva tehetjük érdekessé az ismeretek átadását. Érthető módon, a tudományt együttes 

vagyonnak tekintve, mely a kultúra formális elemén, a nyelven keresztül jut el a társaslélek egyéni 

szféráiba. Oktatási rendszerünk hibája, hogy ún. „keresztrejtvény-kultúrát” alakít ki. Egy iskolát 

akkor tartanak jónak, ha a végzős diákok jól mérhető, masszív lexikális tudással rendelkeznek. 

A versenyistálló szellem megnyomorítja a fejlődő lelkivilágot, elnyomja az egyéniséget, mert a 

tudást is konformizálja.

Pedagógiai alapviszonynak tartja a nevelő és a növendék relációját, amelynek mellérendelő 

jellegűnek kell lenni. A növekedés a tanító és a tanuló közös munkájának gyümölcseként 

valósul meg: „Ketten tesznek egyet”. Így tartja tiszteletben a növendék autonómiáját. A diákok 

„eligazítására” több művet is szánt: A hegyi beszéd, A tanulás mesterfogásai, Leckék a leckéről.

Káosz uralkodik a világban, az oktatásban, az egyénekben Isten rendje helyett. Ha nincsenek 

összhangban tantárgyak és tanítók, nem csoda, hogy nem lát a gyermek értelmet és logikát a 

tanulásban. Karácsony Sándor szerint akkor érhető el nevelő hatás, ha a statikus tartalmat 

(kultúra) nyelvi jellé formálva továbbítjuk a hallgatónak, aki megérti azt. „Nyelvre csak nyelvvel 

nevelhetünk.” Nyelvünk forrásaként a magyar népnyelvet, valamint a klasszikus irodalmi nyelvet 

említi. Az egyéni nyelv kialakulásához a technika játékos elsajátítása, gyűjteményszerzés és 

annak rendszerezése vezet. A beszéd titka a második személy birtokában van. Úgy reagálok, 

ahogy ő mondja. A megértés a Szentlélek ajándéka, aki a bábeli szétszakadást újra összeköti. A 

nyelv jelrendszer, az irodalom viszont jelképrendszer, érzelemmel telített művészet, egyetemes 

jelentése van. Kritériuma az őszinteségre törekvés, és a művészi siker. Az érzelmileg telített szóbeli 

viszony is irodalommá válhat. A nevelő viselkedjen hát költőként, vagy annak tolmácsaként, a 

növendék pedig hallgatóként.

Szerintem nem hagyható 4 gyelmen kívül az irodalom szubjektív mivolta. Ha azt szeretném, 

hogy egy mű hasson és megérintse a gyermek lelkét, fogadjuk el a találkozásból születő egyéni 

gondolatokat. Egy valódi műalkotás újat fogan a befogadóban. Új életre kel benne, sajátos 
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érzelmeket mozgósítva. Ily módon szerepet játszhat a világnézet kialakításában is. (Karácsony 

Sándor: Nyugati világnézetünk felemás igában. Kolozsvár, 1991. Üzenet Szerkesztősége)

Jogosan tekinti Karácsony Sándor a világnézetet hibrid társaslélektani kategóriának. Konkrét 

dologból, képből elvont képmás keletkezik. Valamelyest más és más minden egyén világnézete, 

világról alkotott képe. Ez befolyásolható és adott irányba terelhető. Ezért is kell kitérni a nevelés 

eme területére is. A pedagógia a világnézet áhítatos foka, ha jó értékeket választ. 

A nyugati világ a Bibliát választva alapul, Krisztust követő gyülekezet. Belül a lélek, kívül az 

igazság szerint kíván élni. Alappillér a szabadság és szentség.

A magyarság nem csupán politikailag, hanem világnézetileg is válaszvonal, híd Nyugat és 

Kelet között. A nyugati eszmék mellett sok keleti, ázsiai elem maradt ránk. A határtalan tér, az 

időtlen idő is. A magyar karaktert passzív rezisztencia és a bravúr jellemzi. Félő, hogy mások 

majmolásával elveszítjük egyéniségünket. Az Európába vezető úton letesszük, ami magyar, ami 

bennünk eredeti és éppen ezért érték. A másság elviselése önmagunk elfogadásával kezdődik. Ha 

saját kreativitásunkat el is nyomjuk, legalább Istenét tiszteljük. Nem tagja a nemzetnek az, aki 

csak nézi, hanem az lesz tagja, aki éli, cselekszi.

A múlt az érzelem, a jelen az értelem, a jövő pedig az akarat világa.  Az öregeknek álmok, 

az i\ úságnak látások adatnak. Az öregek tapasztalatai a jövő reménységének szólnak. Érdemes 

átgondolni őket! 

Parancsszóra vallásossá nem tehetjük i\ ainkat, csak csupán állandó neveléssel: példaadással, 

bizonyságtétellel, megértéssel, szeretettel, hit által. Vállalva a közösséget, a demokratikus elveket, 

a kisebbségi sorsot. Fontos kérdés a transzcendens meghatározottság. Lélekfeletti erőből nyerjük 

énünket. Isten lelke lakozik bennünk.

A növekedést is Isten adja. A nevelő feladata csupán a nevelési feltételek biztosítása.

Társadalmi nevelés területén a familiáris viszonyt tekinti alapnak. Cél, hogy a növendék 

megtanuljon igényelni, segíteni, szolgálni, alázatosan szeretni. Neveljünk szabadságra, 

életközösségre, értékelésre. Az ember tudjon egyén lenni a közösségben. Veszteség az, ha nem 

tudjuk tolerálni más másságát, nem tudjuk szeretni a másságot. Nem a konformizmus, hanem 

a sokszínűség épít. Nem akkor leszek embertársaim hasznára, ha gondolkodás nélkül hasonulok 

hozzájuk. Akkor tudok építeni, ha vállalom Isten bennem megvalósult tervét. Ha engedem, 

hogy saját gondolatokat, tetteket adjon nekem. Az viszont önzés, ha nem szólok, ötleteimet csak 

magam hasznára, dicsőségére fordítom. 

Az érett ember társaslelki megnyilvánulása, kategóriái: a jog, a művészet, a tudomány, a 

társadalomismeret, a vallás. Fejlődéslélektanilag a kisgyermek joga a játék, a növő gyermeké a 

verseny, a pubertálóé a totem, a tabu, az adoleszcensé a harc. (Karácsony Sándor: Magyar nevelés 

22. o. Csökmei Kör, Pécel – 1993.)

Szabadságra a növendék autonómiájának biztosításával nevelhetünk. Hangsúlyos a nevelő 

példamutatása. (Mindenkinek egyforma helye van a Nap alatt!) (Karácsony Sándor: Nevelő 

és növendék. Reformpedagógiai Olvasókönyv. Magyar Drámapedagógiai Társaság. Budapest 
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– 1996.) Karácsony Sándor többször hangsúlyozza az egyetemes lelki ébredésbe vetett hit 

fontosságát. A szabadosságot viszont elítéli, mert a szabadságnak igazi korlátai vannak.

Végül néhány gondolat a felnőttneveléssel kapcsolatban. A nevelő legyen társa a neveltnek, 

legyenek egyenrangú felek. (Szülők nevelése!) Nem modern emberekké nevelve, hanem a ma 

színvonalára hozva fel őket. Lehetőséget adva a szabad művelődésre, tanácsokat adva hozzá. 

Alulról jövő igények meghallgatásával, kultúra iránti igény felkeltésével neveljen a nevelő.

Nagy segítséget nyújtanak Karácsony Sándor elvei azoknak, akik valóban nevelni szeretnének, 

utat mutatni a világban. A tanulás, nevelés színtere ne csupán az iskolákra korlátozódjon, hanem 

az élet minden területén jelenjen meg.

 Adaptálási lehetőségek

A korábban vázolt törvényszerűségek ma is érvényesülnek, azonban vigyázni kell az 

egyensúlyra!  A magyar neveléstudományban egyrészt 50 éves szakadék (pl. lelki neveléstan) 

érezhető, ugyanakkor többféle felfedezés (pl. a tudástechnológia, kompetencia elmélet) is 

tapasztalható. A református oktatásügyben bekövetkezett változások egy rejtett problémát 

is felvetnek, mégpedig a neveléstudományban történő 100 éves visszaesést, amely azt jelenti, 

hogy a Herbart előtti idők nevelési elveit  (pl.: Bavinch) vallják a XX. század végén is, vagyis a 

neveléstudomány létrejöttét nem veszik 4 gyelembe. Karácsony Sándor egyébként J. F. Herbart 

pedagógiáját is erősen bírálta: mechanikus pszichológián alapulónak tartotta.

A nevelés társadalmi szintű változásának legfontosabb biztosítéka a család intézményének 

rehabilitációja. A lelki egészség megőrzésének legfontosabb színterét ismét funkcióba kell állítani. 

A biztonság, a kiegyensúlyozottság a harmónia háttere nélkül a gyermeki személyiségből egy 

nagy szelet továbbra is hiányozni fog. A pszichikus struktúra egészséges fejlődésére gondolok 

elsősorban. Fejletlensége iszonyatos kárt okoz a biológiai szféra tartományában is. A betegségek 

pedig a szociális komponenst támadják meg, amelynek látható jelei az egész társadalomban 

megmutatkoznak. Beteg az ország, a nemzet! Egy holland professzor ismerősöm jegyezte 

meg sokadik magyarországi tartózkodása után:” a legfőbb baj a magyar iskolákban, hogy a 

pedagógusok közül sokan betegek.” Ő csak ezt a réteget ismerte meg!

A kormányzat, a vezető politika legfontosabb felfedezése korunkban a családcentrikus 

gondolkodás, amelyben hihetünk, hiszen a társadalmi prevenció gyökerei innen erednek.

Az iskolai nevelés tartalmi változása területén pedig a reálé működését 4 gyelembe vevő lelki 

szükségletekből kiinduló bibliai értékeken alapuló pedagógia adhat kiutat. Az igazi nevelés az 

indirekt hatásokon keresztül uralja a pedagógiai folyamatot. Véleményem szerint a konstruktív 

életvezetésünkhöz elegendő hatásokat indirekt módon, a lélek prizmáján keresztül kapjuk 

(90-95%). Az a 5-10% direkt hatások, szoktatás, szabályozás, morál (közerkölcs) jogszabályok 

kevésnek bizonyulnak a személyiség tökéletesedésének folyamatához. Természetesen létezésük 

szükségszerű, közvetítésük azonban minőségi követelményeket kíván. Itt utalnék vissza 

Nagy László és Karácsony Sándor együttes pedagógiai hagyatékára. A keresztyén iskolában 
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egyértelműen indirekt nevelési elveknek tekinthetjük az általuk megfogalmazott téziseket, 

kiegészítve a XX. század végének egyik kiemelkedő alapvetésével: „Hogyan biztosítható félelemtől 

mentes és értelemfejlesztő iskolai művelődési folyamat a gyermekek és az i\ ak számára? Ebben 

az ártatlannak tűnő kérdésben nagy feszültség lappang, egyrészt erőteljes kritikát tartalmaz az 

ún. „hagyományos iskolával” szemben. Ugyanis a kérdés arra utal, hogy az eddigi iskolában a 

félelem jelen volt. Karácsony Sándor a félelem feloldását az énfejlődés alapjának tartja. Lükő 

Gábor (Karácsony Sándor tanítványa, követője) nagyszerű nyelvi összehasonlítással világítja 

meg a fél-félek-félem viszonyulásait. A társnélküli én csak félember, ezért „félek”. Ha megtalálja 

a legfontosabb társát – az Istent –, akkor „félem Őt!”, tehát nem félek. Továbbá a gyermekek és 

az i\ ak számára az iskolai követelmények és elvárások értelme sem tárult fel mindig. Egy új, 

másik iskola nézőpontjából szemlélve a hagyományos iskola tekintélyelvűséggel, egyes módszerek 

egyeduralmával, az élettől való eltávolodással vagy adott esetben akár való élet iránti negatív 

beállítódással, intellektualizmussal is vádolható. A Karácsony Sándor által elképzelt pedagógia 

az ezen törekvésekkel szemben állt „új iskola” létrejöttéhez kíván hozzájárulni. Általános, 

programszerű ismérvei a mai európai reformpedagógia törekvéseivel is harmonizálnak:

- 4 gyelem a gyermeki szükségletekre és érdeklődésre;

- a tanulás meghaladja az egyoldalú intellektualizmust, oly módon, hogy egyúttal az aktivitás 

a kreativitás és az életközeliség lehetőségét is megteremti;

- az iskola a közösségi élet színtere, ahol lehetőség van a felelősségvállalásra alapozott egyéni 

és kooperatív tanulásra és együttműködésre is;

- - az „egész személyiség” nevelése valósul meg.” 27

Az idézet tartalmából a lelki szükségleteket emelném ki, hiszen az egyházi nevelés mindig a 

lelki élet működésére hivatkozva hirdette pedagógiai elveit. 

IV.4. Karácsony Sándor és Peter Petersen közös alapú 

gondolkodása a nevelésről

A pedagógiai szakirodalomban már ismertté vált, hogy Karácsony Sándor és P. Petersen 

W. Wundt tanítványai voltak, ennek következtében a nevelés elméletéről és gyakorlatáról is 

alakulhattak ki közös gondolatai.

Helyesen juthatunk arra a következtetésre, hogy szinte teljes mértékben azonosítható a két 

nézetrendszer és bőségesen vannak olyan kapcsolódási pontok, amelyek összevetése következ-

tében egy újszerű gyakorlati szintézist kapunk.

27 E. Skiera:  a Reformpedagógia és az iskola belső életterének reformja Európában – Pedagógiai és isko-
laügy a harmadik évezred küszöbén c. kiadvány 22. old. KRE-TFK Nagykőrös, 1998.
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Példa lehet erre Karácsony Sándor:” Ocsúdó magyarság” és P. Petersen „A kis Jena-plan” 

című munkák összehasonlító elemzése. A következőkben néhány érdekes azonosságot tekint-

hetünk át. 

Ezeket az igényeket kellene az iskolának megfelelően felhasználni, és ideális feltételeket 

biztosítani ezek megvalósulásához – a célnak megfelelő, esztétikus teremberendezés, gyerme-

keknek való eszközök és hosszabb munkaidő biztosítása által. 

Petersennél a játék az iskolai élet teljes értékű elemévé vált. Lehetett oktató jellegű, tornajá-

ték, színjátszás, illetve szabad játék. A különböző ismeretköröket játékkal, mozgásos játékkal, 

színjátszással dolgozta fel, melynek során � gyelembe vette, hogy a gyermek elszakíthatatlanul 

össze van kötve a közösséggel, és minden egyed a közösség változata.

A munka és az ünnep kapcsán fontos megjegyezni, hogy a nevelőnek mindig meg kell 

ismernie a csoportjába tartozó gyermekek intézményen kívül szerzett tapasztalatait, benyomá-

sait, hogy ahhoz igazíthassa tudatos, tervszerű nevelői magatartását. Úgy kell megszerveznie 

a csoport életét, hogy minél szélesebb, gazdagabb, sokoldalúbb ismeretekre, közös élmények 

szervezésére legyen módjuk. A foglalkozások során különféle munkatevékenységek szerve-

zésével, (teremdíszítés, dia- video� lm-vetítés) hagyományokra való készüléssel, (farsang, 

anyák napi készülődés, stb.) az udvari élet sokszínűségével (növényültetés, versengés) lehet a 

gyermekek érdeklődését fenntartani. A jenai iskolában a munka az öntevékenység, az önálló 

ismeretszerzés, a képességfejlesztés eszközeként jutott központi szerephez csoportmunka és 

kurzusok formájában. 

Az ünnepek megtartása elsősorban a közösség fejlesztésére szolgált, és a közös élmények 

biztosította „emelkedettség” megvalósítására törekedett.

A nevelés, önnevelés lehetőségei és keretei – a nevelés célja és folyamata

Petersen értelmezésében a nevelés lényegét tekintve megfoghatatlan, egyes 

megjelenési formái azonban bizonyos mértékig megmagyarázhatók és a tudományos 

meta� zika segítségével megérthetők. A nevelést „kozmikus funkció”-nak (Petersen, 1998, 

14. o.) nevezi, olyan történésnek, amely alapjaiban független az emberi akarattól. Karácsony 

Sándor hasonlóan vélekedik: magát a folyamatot titokteljesnek tartja, azonban látja a nevelés 

megvalósulásának alapvető problémáját: ha az egyéni lélek autonóm, hogyan lehetséges a 

nevelése, hiszen autonomitásánál fogva sem érzelemvilágát, sem értelmi működését nem 

befolyásolhatjuk. Ugyanakkor emberek mégis igen nagy hatással lehetnek egymásra. Levonja 

a következtetést: az egyik ember lelke a másik ember lelkére csak egyféleképpen hathat: ha 

viszonyul hozzá úgy, hogy közben az egyéni lélek autonóm marad. A nevelést egy áramkörhöz 

hasonlítja, amelynek két sarka van: az „odaadás őszintesége” és az „elfogadás szabadsága” 

(Karácsony, 2002, 103. o.). A nevelés tehát lélektanilag lehetséges, mert az egyik ember és a 

másik ember számára a társaslelki viszonyulás, reláció adott.

Az egyénnek ráhatása a másik egyénre azonban nem az ember egyes részeire irányuló 
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hatás, hanem egyetemes, mely az egész embert éri, és az egész embere irányul. Tehát csak az a 

tevékenység nevezhető nevelésnek, mely az egész emberre, nem pedig egyes részeire irányul.

Karácsony Sándor a nevelés területeit is a társas viszonyulás tükrében fogalmazza meg: 

megkülönbözteti a nevelés formáit annak megfelelően, hogy a társas lélek mely területét 

kívánjuk fejleszteni. Ennek megfelelően a társaséletérzés kiművelése a jogi, a társasérzelem 

a művészeti, a társasértelem a tudományos, a társasakarat a társadalmi, a társashit pedig a 

vallásos nevelés keretein belül valósulhat meg. 

A nevelés folyamata során a nevelő és növendék mindig egy bizonyos utat jár végig: 

a gyermek kezdetben a teljes külső és belső függés állapotában, a nevelő hatalmában van, 

semmi egyebet nem tesz, csupán eltűri nevelője hatását: ekkor a nevelés közvetlenül a testre 

hat. A herbarti hármas felosztás szerint ez a kormányzás szakasza, amely magában foglalja 

az akaratosság megtörését, az engedelmességre szoktatást, a szeretetteljes szigort.  Később 

a növendék kezdi megérteni nevelője szándékait, és azt, hogy a nevelésre neki szüksége van. 

Ez a herbarti oktatás szakasza, amellyel párhuzamosan zajlik a vezetés, az erkölcsi belátás 

kialakulásának érdekében. A nevelés egyik legfontosabb célja tehát az egyént és általa a társas 

közösséget az erkölcsi tökéletesítésre képessé tenni. Minél sikeresebben folyik a nevelés, annál 

korábban szorulnak egyre szűkebb körre a nevelő hatások, s a nevelő egyszerre csak úgy látja, 

hogy már nincs rá szükség. Szerepe megszűnt, azonban a növendék tovább fejlődik, most már 

a maga erejéből. Imre Sándor megfogalmazásában: „A nevelés folyamán a növendék a nevelő 

szellemi fejlettségének színvonalára emelkedik, s ezzel a nevelés eredeti személyi kapcsolatában 

véget ér.” (Imre, 1995, 20. o.) 

A nevelés célja tehát az önnevelés szintjére való eljutás segítése is, amelyet két alapvető 

szempont határoz meg: az egyik az adott társadalom elvárása, a másik a gyermek lelki 

szükségleteinek � gyelembevétele a pszichológia eredményeinek segítségével. Az első szempont 

magában foglalja a gyermek kultúratartományba való bevezetését az alapvető etikai értékek 

� gyelembevételével. Karácsony esetében ez egyetemesen keresztyén, nemzetileg magyar! Az 

iskolai nevelés szerepe ebben az esetben a műveltségtartományokra korlátozódik, ezeket öleli át, 

és csoportosítja tantárgyakra, a tantervek és a helyi pedagógiai programok � gyelembevételével 

Petersen ennek megfelelően az igazi nevelést Pestalozzi gyakorlati módszereinek 

alkalmazásával tartotta megvalósíthatónak, és a fenti szempontok � gyelembevételével a 

jenai egyetem gyakorlóiskolájában olyan módszertani elemeket alkalmazott, mint az önálló 

munka, a közösségi élet és együttműködés különböző formái, a mindennapi élet fokozottabb 

� gyelembevétele az iskolai munkában, a szülők, a tanárok és tanulók közös, felelősségteljes 

tevékenysége. 

A szabadság mint a nevelés alapfeltétele

„A teljes megkötöttségből a teljes szabadságnak kell kifejlődnie, az iskolai nevelésnek 

az is feladata, hogy a növendékeket erre képessé tegye. E célból minden lehető alkalmat 
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felhasznál a tanító arra, hogy a növendékeknek személyes meggondolásra, elhatározásra, 

cselekvésre módot adjon.” (Imre, 1995, 210. o.)

Karácsony Sándor a szabadságra nevelést egyetlen módon tartja megvalósíthatónak: csak 

életközösségben lehet életközösségre nevelni. Ez adva van: az iskolában, a családban is. Egyetlen 

elvre van szükségünk, hogy az önmagától adott közösség adja a formát, és a valóságos élet 

szolgáltassa a tartalmat. A szabad gyermeknek nemcsak külön szobája van és saját pénztárcája, 

hanem van neki saját nyelve, önálló munkamódszere is. Szabadságához tartozik ezeknek 

gyakorlása is, és a szülők és nevelők felelőssége, hogy a gyermekek gondolataikat ne csak 

termelni tudják, hanem cserélni vagy szétosztani is. Ehelyett szajkózni tanítják a gyerekeket, 

vagy beérik azzal, hogy halk, engedelmes, hallgatag egyéniségek legyenek. (Karácsony, 2002, 

84. o.) Tehát biztosítani kell a gyermek számára az öntevékenységet, a mindennapi életben a 

gyermekszerűséget, általában véve, hogy élhesse az életet a maga gyermeki módján. Ezek az 

elgondolások valósultak meg sikeresen a jenai iskolában.

Petersen Pestalozzi nyomán vallotta, hogy a mozgás a fejlődő gyermeki test alapvető táplálója, 

és megakadályozása merénylet a gyermek egészsége ellen. Ezért szabadon közlekedhettek 

a csoportszobában és az iskola területén, továbbá biztosították számukra a különböző 

munkaformák és tananyagok megválasztásának és a véleménynyilvánításnak a szabadságát 

is. Alapcsoportokat hozott létre, amelyek egy nagyobb szellemi közösség kereteként, felnőtt 

nevelő irányításával kerültek kialakításra. A szabadsághoz tartozott az is, hogy a tanító nem 

kényszerítette a gyerekeket közös előrehaladásra, hanem azok önállóan, képességeiknek 

megfelelően tevékenykedtek. Együttes munkában azonban egyik fél sem lehet korlátlanul ura 

magának, még akkor sem, ha egyéni fejlettsége a teljes szabadságot lehetővé tenné. Másrészt, 

a fejlődő növendék a nevelési kérdésekben nem dönthet egyedül maga. (Imre, 1995, 210. o.) 

Ezért alapvető az iskolai nevelés során, hogy a tanuló határozott korlátok között éljen. A jenai 

iskolában a szabadságért mindenki a csoportnak tartozott felelősséggel. A közös munka 

külső rendszabályainak megtanulása gyakoroltatással történt, játékos versenyek formájában. 

A problémák nyílt megbeszélésére beszélgető kört hozott létre, mely a kritikai gondolkodás 

számára szükséges előfeltételeket is biztosította. Mindez teljes mértékben a gyermekek lelki 

szükségleteinek � gyelembevételével, és autonomitásuk biztosításával történt, bizonyos mértékű 

megkötés alkalmazásával, azaz vezetéssel. 

Karácsony Sándor a problémát abban látja, hogy a mai iskolákban a nevelők erőszakkal 

erőltetik a gyermekekre a maguk felnőtt életét, vagy másoltatják velük azt, holott hagyni kellene 

őket a maguk természetes gyermeklétükben kibontakozni, mert csak így szabadulhatnak fel, 

csak így lehetnek önállóak. A szabadságra nevelésnek ugyanaz a törvénye, mint a beszélni, 

járni, olvasni, írni tanulásnak. Ha tehát azt akarjuk, hogy a gyermekekből szabad emberek 

váljanak, már kezdettől fogva fel kell őket szabadítanunk. (Karácsony, 2002, 80. o.)  

Bármilyen értékes legyen is azonban a kiművelt ész és a kiművelt ízlés, értéküket felülmúlja 

a jóra irányuló szabad akarat és a lelki � nomság, mert az igazi műveltség ebben mutatkozik 

meg, és minden nevelésnek ezt kellene szem előtt tartania. Fináczy Ernő megfogalmazásában: 
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„A jónak szabad és tudatos megtervezése, vagyis annak képessége, hogy az ember a jót szabad 

akaratából tegye meg, tudatában annak, hogy szabadságában állna a rosszat is megtenni, ez 

a belső szabadság.” 28 

A család és a közösség szerepe a nevelésben

„A nevelés a közösség életéből fakadó és arra ható, a közösség életével szükségképpen 

együtt járó tevékenység”.29 Tehát a nevelés több a nevelő és a növendék szűk körű viszonyánál, 

mert nemcsak az egyes növendékekre hat, hanem közvetve az egész társadalomra is. A nevelés 

szándéka pedig a közösségben élő kívánság és törekvés, nemcsak egyéni szándék. 

Az ember akkor lehet a szó legnemesebb értelmében ember, ha nemcsak önmagáért, hanem 

a társas közösségért is munkálkodik, ezért csakis individuális vagy csakis szociális nevelés 

lehetetlen és helytelen is volna. Ha a nevelés csak az egyént tekinti, megszakad az összefüggés 

közte és az összesség közt, holott a kultúra nemcsak az egyeseké, hanem az összességé is. Fontos 

tehát, hogy a nevelés ne legyen annyira egyéni jellegű, hogy a közösség szerepe csökkenjen, de a 

szociális nevelés fontosságát sem szabad annyira túlértékelni, hogy az egyén háttérbe szoruljon. 

A kettő az egymásra utaltság viszonyában van. 

Karácsony Sándor felhívja a � gyelmet arra, hogy a legfontosabb három lelki képességet: a 

szolgálatot, a szeretetet és áldozatot csak a közösségben tanulhatja meg a gyermek. 

A társadalmi nevelést – úgy, mint az egyéni nevelést is – társas viszonyulásként értelmezi. 

„Ha a nevelő és a növendék jelrendszerben mozognak, a nevelés nyelvi, a jelképrendszerben 

mozgó a művészi és a tettrendszerben végbemenő a társadalmi nevelés.” Ennek értelmében az 

akarati nevelés kizárólag társasakarati neveléssel valósulhat meg. Ennek formája és tartalma az 

egyénben van, és akkor is megvan, ha a gyermek nem részesül iskolai nevelésben. A problémát 

abban látja, hogy az iskolai nevelés tárgya ma még mindig inkább az individuum, az egyén 

értelmi, érzelmi és akaratvilága. Pedig ezek mind csak a kollektívumban nevelhetők, hiszen a 

nevelés is kollektív mozzanat. Tehát a kollektív nevelés is relációban lehetséges, mégpedig az 

egyén és a tömeg relációjában. (Karácsony, 2002, 35. o.)

Petersen hasonlóan gondolkodik a társas nevelésről: a nevelés mindig a „cselekvő 

közösségben” valósul meg, tehát nem szociális forma és nem társadalmi képződmény. Ezért a 

tásaslelkületi közösségi pedagógia mind a szociálpedagógiával, mind az individuálpedagógiával 

ellentétben áll. 

A szülőktől eredő hatások a születés után önkéntelenek vagy szándékosak. Önkéntelen 

hatások forrása: a szülők egyénisége, egymáshoz való viszonya, foglalkozása és életmódja, 

szellemi életének és erkölcsi felfogásának minősége, a szülők társadalmi és vagyoni helyzete, 

közéleti szerepe. A családi nevelés már szándékos hatás: a gyermek testi-lelki gondozása, a 

példaadás, tanítgatás, gyakorlás. 

28 Fináczy, 1937, 39. o.
29 Imre, 1995, 20. o.
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Karácsony szerint nem elsősorban a példaadás és formálás a legerősebb nevelő 

hatású; hanem a szabadság: ha minden ember, mint egyén – maga cselekszik, de a család 

cselekedetrendszerében. Ezáltal eshet egybe „kedv” és „kötelesség”, magasrendű társadalmi 

viszonyulást eredményezve. Tehát a nevelés csak családi alapon lehetséges.  Ennek során 

tanulja meg a gyermek az odaadást és az elfogadást, mely a közösségi élet nélkülözhetetlen 

eleme. Később pedig a környezet felnőttjeihez – így a pedagógusokhoz is – azokkal a kapcsolati 

sémákkal viszonyul, amelyek közte és a szülők között kialakultak. 

A gyermek szerepe a családban a történelem folyamán állandóan változik. (Pukánszky, 

2001) Míg a középkort követő évszázadokban a gyermeket kis felnőttként kezelték, – nevelése 

is ennek megfelelően történt – addig a XIX. századtól a szülők szemében már egyre fontosabbá 

vált a gyermek. Azonban ekkor még a szülők ideálja nem az egyéni értékekkel rendelkező, 

autonóm egyéniséggel felruházott gyermek, hanem a jövendő felnőttségre készülő teremtmény, 

aki majd a családba beilleszkedik és könnyen hasznos állampolgárt lehet belőle nevelni. Ez 

a gyermekszemlélet öltött testet Herbart „öntökéletesedést” célul tűző iskolapedagógiai 

koncepciójában is. A belső szabadság, a tökéletesség, a jóakarat, a jog, a méltányosság 

érvényesülése és végső célként való megfogalmazása Herbart nevéhez fűződik, melyek a 

karácsonyi eszmerendszer alapjának tekinthetők, azonban Karácsony Sándor már hangsúlyozza 

– keresztyéni alapon - a gyermeki lélek autonomitását és egyéni értékrendszerét, amelyet a 

családi nevelés során nem lehet � gyelmen kívül hagyni. (Mészáros-Németh-Pukánszky, 2003)

A család egyszerű szerkezetéből és szűk köréből kifolyólag azonban nem képes mindazokat a 

művelődési elemeket közölni és feldolgozni, melyek ma a kultúra lényegét alkotják. Mindezeket 

a hiányokat pótolja az iskolában végbemenő nevelés-oktatás. Csak a nyilvános nevelés adhatja 

meg a gyermeknek a társadalmi érzéket. Számára már maga a szülő-kapcsolat biztonságából 

való kilépés is fejlesztő élmény.

Karácsony Sándor megfogalmazásában a kisgyermek joga a társaság: a legnagyobb érv 

mellette az, hogy az ember társas lény. A természet, így az emberi természet is di� erenciálódni 

akar, és a felnőttektől való eltávolodást, azaz az önállósodást is az iskolai közösségben 

tanulhatja meg a gyermek. A másik kisgyerek fontos utánzási modell is, a kortárscsoport pedig 

szabályalkotó a gyermek számára. 

Az iskolai nevelés feladata, hogy folytassa, jó irányba terelje a már korábban érvényesült 

nevelő ráhatásokat. Itt minden gyermek egyenlő, csupán a személyes érdem ad elsőséget. 

Olyan erényeknek, mint az igazságosság, részvét, önzetlenség, segítségre való készség 

meggyökereztetésére is alkalmas az iskola, továbbá egyedül az iskola az, mely a nemzeti 

művelődés folytonosságát biztosíthatja és a � atal nemzedék révén megőrzi a kultúrjavakat 

valamint lehetővé teszi  továbbfejlesztésüket.

Karácsony Sándor a problémát abban látja, hogy a mai iskola a legjobb esetben is 

munkaközösség, pedig az igazán éltető formája az életközösség volna. Ez ma is kardinális 

kérdés, vagyis az iskola milyen értelemben szervezet, mennyire lehetséges közreműködnie 

a közösségi nevelés szolgálatában? (Kozma Tamás kutatásai) Ennek megvalósítása a tanítók 
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feladata, de ahhoz, hogy a tanulók ebben a közösségben igazán jól érezzék magukat, a szülők 

segítségére is szükség van: életközösséggé kell alakulniuk gyermekeikkel, és sokkal jobban 

be kell vonniuk őket a nevelés munkaközösségébe, ami azt jelenti, hogy a jövőben együtt kell 

cselekedniük mindent, amit eddig egymás ellenében tettek. A látszat fontossága helyett a belső 

érték fontossága kerüljön előtérbe.

Petersen szerint az igazi nevelés csak abban az esetben válik megvalósíthatóvá, ha 

iskoláinkban olyan csoportok jönnek létre, amelyek szabadon szerveződhetnek és valódi 

közösségként tevékenykednek. A közösségben mindenki feltétel nélkül megközelíthető, és 

tevékenykedni is hajlandó mások érdekében. A valódi közösségben az egyes gyermek jelentősége 

sohasem valamely részképessége révén nyilvánul meg, hanem teljes emberként van rá szükség 

és minden tagja a közösségben érheti el erkölcsi szándékai megvalósulását is. Így alakulhat ki a 

népéhez kötődő szabad ember, aki saját körülményeinek tevékeny alakítója, akinek egész lényét 

a fejlődő nemzet egészével kialakuló kapcsolata határozza meg. A végső cél tehát a gyermeki 

individualitás közösségi személyiséggé formálása. (Fináczy, 1937)

Petersen a Jena-plan-iskolában olyan életközösség kialakítására törekedett, amelyben 

az iskolai élet és az oktatás megköveteli a növendék felelősségteljes cselekvését. A nevelés 

ugyanis csak a konkrét egyéni tettek által valósítható meg. Ezért iskolája a természettel és a 

kultúrával való közvetlen találkozás színtere volt. Az iskolai életnek a szükséges élettapasztalat 

megszerzéséhez kell megfelelő teret biztosítania, cselekedtetni pedig azért szükséges, mert 

eközben nő meg a kedv a cselekvésre. Az emberi természet alapvető ösztöne a mozgás és 

gyakorlás; ezt kell tudni helyesen irányítani és nem engedni eltompulni. 

Mai probléma, hogy a tanító és az osztály viszonya csak korlátozott mértékben enged meg 

nevelői beavatkozásokat. Pszichológiai szempontból előnytelen, hogy az iskola túlnyomórészt 

az oktatás intézménye, mert nevelőfunkciója éppen a gyerekcsoportok pszichológiai 

felhasználásán át valósulna meg. 

A nevelés a különböző erkölcsi és tudásbeli színvonalon álló emberek együttélésekor jön 

létre, akik bizonyos célok elérése érdekében munkálkodnak.  Amikor ebből az együttélésből 

gondok keletkeznek, akkor idejüket, energiájukat ezek közös megoldására szánják. Miután 

az élet a problémahelyzetek halmaza, a gyermek és a nevelő közt folytonos problémamegoldó 

játék folyik. Ez a játék: drámajáték, amely a célirányos nevelési tevékenységgel azonos, tehát 

értelmes tevékenységgé emelkedik. A problémahelyzetek állandóan változó, függő viszonyban 

vannak egymással. A pedagógiai programok többsége azonban nem a gyermekből indul ki. A 

társadalom a maga képére akarja nevelni a következő generációt. Karácsony szerint az igazi 

szabadság az, amikor a kettős nevelési cél, a társadalmi célok és a gyermeki lelki szükséglet 

eredője egybeesik. A gyermek lelki szükségletei és a kultúra tartománya (értékek) összhangban 

állnak egymással. Az érzelmi védettség, a biztonság, az odafordulás iránti szükséglet, az 

elismerés, a szabadság és a magunk és mások iránt érzett felelősség viszonya ma is időszerű 

problémák.
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Karácsony problémának tartja azt is, hogy az iskola nem enged értékelni. Ez pedig 

létfontosságú lenne ebben az életkorban, mert a gyermek az iskolába lépés időszakában kezd 

gyűjteni, vagyis értékel, és értékítéletei alapján osztályoz és rostál. (Karácsony, 2002, 131. o.) 

Petersen ennek kiküszöbölésére iskolájában beszélgetőkört hozott létre, „művelő jellegű” 

beszélgetéseket folytatott a kirándulásokon, tanulmányi sétákon hallott, látott dolgokhoz 

kapcsolódva és biztosította a csoportmunkák során a tanító és a gyermekek, illetve a tanulók 

egymás közötti beszélgetését. 

Az igazi életközösség alapfeltétele a tanulók alapos megismerése, tehetségük és gyengeségeik 

feltérképezése, és az ezeknek megfelelő feladatok összeállítása. 

Összességében az lenne a cél, hogy a gyermekek ne csak értékelni tanulják meg egymást a 

közösségi munka során, hanem elfogadni azt, hogy mindenki tehetséges valamilyen területen, 

és minden előnyös tulajdonság egyenrangú – egyik sem alárendelt a másiknak. Ezáltal tanulnák 

meg a gyermekek az elfogadást, és így válhatnának toleráns és megértő emberekké. Ennek 

elősegítése a tanítók egyik fő feladata.
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IV.5. A hatékony nevelői munka alapjai Petersen és 

Karácsony rendszerében 

A hagyományos tanítói, tanári szerep a korábbi társadalmi, majd intézményi szerepből 

napjainkra foglalkozási szereppé egyszerűsödött. Bár a tanári szabadság a korábbinál sokkal 

nagyobb, ám a hagyomány formálta kontroll hiányában az egyes tanár szerepe fontosabbá vált, 

és egyben nehezebbé is. 

A jó nevelői munka elengedhetetlen feltétele, hogy a tanító rendelkezzen olyan személyi-

ségjegyekkel, alapképességekkel, amelyek hivatásának betöltéséhez szükségesek. Az „áram-

kör” zavartalan működéséhez a legfontosabb tanítói képességek: a feltétel nélküli elfogadás, az 

empátia és a kongruencia. Az elfogadás légköre a személyiség fejlődésének optimális feltételét 

biztosítja, a pedagógus feladata tehát elsősorban nem a tanuló magatartásának morális meg-

ítélése, hanem annak elemzése. Az empátiás megértéshez szükség van arra, hogy a pedagógus 

teljes � gyelmét a tanuló felé irányítsa, melynek során fontos, hogy ne csak meghallgassa, hanem 

meg is értse a gyermeket. A kongruencia alapja az értékeinkben való bizonyosság, ami azt je-

lenti, hogy hinni kell saját tapasztalatainkban, érzéseinkben és nem szabad ezeket összemosni 

másokéval. A pedagógiai hatékonyság szempontjából ennek nagy jelentősége van, mert csak a 

hiteles, érett személyiségű tanár tud a diákokkal jó kapcsolatot kialakítani. Karácsony Sándor 

megfogalmazásában: az őszinteség ellen vét mindenki, aki nem önmagát adja, vagy nem adja 

oda magát egészen. De Karácsony arra is � gyelmeztet, hogy a leggyakoribb hiba a tanítók részé-

ről: önmaguk személyiségének túlhangsúlyozása, ezáltal a szabadság megvonása a gyermektől. 

Imre Sándor három tulajdonságot említ, amelyek a tanítói személyiség legfontosabb elemei: 

az emberek megismerésének képessége, az eszményért dolgozás képessége, és az alkalmazkodó 

képesség. (Imre, 1995, 194-195. o.) Az embereket megismerni csak hittel lehet, és a hit ad erőt 

ahhoz is, hogy a nehézségek közepette is képesek legyünk az eszményért munkálkodni.

Az alkalmazkodóképesség feltétele a gyors helyzetfelismerés, következménye pedig a 

rugalmasság, és spontaneitás, amelyek nélkül jó tanítói munka nem lehetséges. Ezeket lehet 

fejleszteni, de szükséges hozzájuk bizonyos lelki érzékenység és nyitottság is, melyek segítségével 

gyakran ösztönösen képes a tanító a számára váratlan vagy ismeretlen helyzetet befolyásolni, 

ami azonban nem jelentheti a tudatosság elhanyagolását. 

A tanítói szabadság gyakorlása a mai iskolákban biztosítva van, mert megvalósulhat – sőt 

szükséges is - a nevelői egyéniség érvényesülése. Az iskola rendeltetése ezt mindkét – tanulói 

és tanító oldalon is – megkívánja. A tanítónak szabadnak kell lennie, hogy a pillanatnyi 

helyzetekhez alkalmazkodhassék, de saját egyénisége érvényesülésének határt szab a nevelő 

hivatás: csak olyat szabad cselekednie, ami a nevelés célját szolgálja és a növendék javára válik. 

A tanítói szabadság érvényesítése tehát csak akkor lehetséges, ha van egy – az iskola, a nemzet 

által – meghatározott pontos követelményrendszer, amelynek keretein belül lehet csak látni a 

szabadság korlátait. A cél és az eléréséhez szükséges eszközök alapos ismerete azért is fontos, 
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mert az ember hajlamos túllépni szabadságának korlátait és olyan új utakat kipróbálni, amelyek 

nem biztos, hogy a megfelelő eredményre vezetnek. 

Melyek tehát azok a nevelési-oktatási feladatok; mi az a követelményrendszer, amit minden 

tanítónak jól kell ismerni?

A tanító nem tekinthető kizárólag olyan szakembernek, akinek a legfőbb feladata a tanítási 

órák előkészítése, vezetése és kiértékelése. Amint valaki iskolai munkára vállalkozott, arra 

kötelezte magát, hogy azt a munkakört igyekezzen minél teljesebben betölteni, amelyet a neki 

munkát adó iskola szervezete kijelöl. Tehát a tanító alapvető feladata az iskola rendeltetésének 

betöltése személyes munkával. Ez a személyes munka minden iskolában ugyanazt a végső 

célt szolgálja: a növendék és általa a nemzet fejlődését. Petersen két – egymástól elkülönülő 

feladatkört határoz meg a tanító számára: az „oktatás vezetése”, és „vezetés az oktatásban”. 

Az oktatás vezetése azt jelenti, hogy a gyermekek számára a legösztönzőbb körülményeket 

kell kialakítani, vagyis azokat a feladatokat foglalja magába, amelyek az iskolai élet és oktatás 

pedagógiai szempontok alapján történő előkészítését szolgálják. Ide tartozik például a termek 

előkészítése, a munkaeszközök fajtáinak kidolgozása, a heti munkaterv kialakítása stb. 

A „vezetés az oktatásban” olyan egyedi tanári eljárásokat jelent, amelyek egy-egy konkrét 

oktatási helyzet során megjelennek. A vezetés mint didaktikai mozzanat megjelenik 

már Herbart pedagógiájában is, aki az oktatást a nevelés fontos eszközének tartotta, és a 

tanuló ismeretszerzését a pedagógus tudatos irányítása által – azaz vezetésével – tartotta 

megvalósíthatónak. Azonban Herbartnál a folyamat aktív szereplője a tanító, és a növendék 

elsősorban a nevelői hatások engedelmes befogadója, tehát az érdeklődés kívülről szabályozott 

végső célkitűzésként jelenik meg, szemben Petersen pedagógiájával, aki úgy gondolta, hogy a 

tanítónak tanácsadóként kell a gyermek mellett állnia – így saját maguk lesznek tevékenységeik 

szervezőivé –, az ő feladata csupán a diákok vezetése, munkájuk segítése. Karácsony Sándor 

szerint a tanító-gyermek kapcsolatában a testvéri szereteten alapuló együttműködés 

relációja kell, hogy létrejöjjön, amelyben a nagyobb és kisebb testvér együttműködésének 

szabályszerűségei élnek. Petersen hangsúlyozta azt is, hogy a nevelőnek a tanulócsoport 

közösséggé válását kell elősegítenie, miközben az egészséges versengést és a teljesítményvágy 

egészséges szintjét fenntartja. Tehát Petersen az érdeklődést mint belülről fakadó hajtóerőt 

kívánta fenntartani a „vezetés” segítségével. A nevelőnek állandóan bele kell gondolnia magát a 

növendék állapotába, vezetnie nem lehet másként. Ezt a saját tanulókori emlékei nagymértékben 

elősegítik. Minthogy azonban a növendék más kornak a gyermeke, az emlékezést ki kell 

egészítenie a meg� gyeléssel, hogy világossá váljon számára: a különböző körülmények között 

élő, eltérő személyiségű és tehetségű gyermekektől mit lehet elvárni. Petersen véleménye 

szerint a nevelőnek képesnek kell lennie a lemondásra, önmaga alárendelésére, hogy a gyermek 

útkeresésének szabályzó, elősegítő, ösztönző, előmozdító erejévé válhasson. Karácsony is 

ezt írja: „…minden igazi vezetés szolgálat.” De mi az, amiről a tanítónak le kell mondania? 

Karácsony adja meg a választ: elsősorban az ítélkezés és kritika előjogáról kell lemondania, 

fel kell adnia álmait, és hinnie kell az i� úságban. A nevelő csak odaadón szolgálhat, és az 
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első, amit oda kell adnia: a tekintélye. Kezdő tanítók esetében a tekintélynek az alapja maga 

a tanítói foglalkozás. Azonban ez könnyen szétoszlik, ha a tanító nem törekszik a személyes 

tekintély kialakítására, mely kizárólag viszonyulás útján, kölcsönös megbecsüléssel jöhet létre. 

A növendék megbecsülése a tanító részéről ennek rátermettségéből következik; a tanulóban 

pedig saját fejletlensége, a kapott segítségen való öröm idézi elő azt a lelkiállapotot, amely 

létrehozza a tanító tekintélyét.

A gyermekek megbecsülésének legfontosabb tényezője a tolerancia, a megértés képessége, 

ezek meglétekor várható csak el a kölcsönösség.

Comenius Sárospatakon írt művében olvashatjuk a következőket: „A tanítónak pedig arra 

kell törekednie, hogy a legjobbat nyújtsa, tehát ismernie kell minden tudományág legfőbb 

részeit, mert aki valamit kevéssé tud, azt kevéssé is taníthatja.” A jó tanító nem a látszat kedvéért 

dolgozik, nem felületes, hanem komolyan és a tanulók előhaladásáért munkálkodik. 

Karácsony Sándor azonban megállapítja, hogy a XX. század középső harmadának 

legnagyobb problémája: a szociális érzék fejletlensége, az intelligencia kulturálatlansága és 

fásultsága miatt a tanítók hiteltelenek. Probléma az, hogy nincs elég pénz, idő, energia, kedv, 

segédeszköz, helyiség, anyag. De nagyobb probléma, hogy fáradtak és betegek a vezetők. 

Megnyilvánulásaik nem eléggé érzelemteliek, őszinték, egyértelműek. A legnagyobb akadály 

pedig, hogy „hitetlen az intelligenciánk”. A tanító nem tud áldozatot hozni a jövőért, mert nem 

bízik abban. Csak a mának él. (Karácsony, 2002, 97. o.) 

A legjobb tanterv, tankönyv is értelmetlenné válik az iskolában, ha a tanár nem tudja élettel 

megtölteni. Ha ő maga kulturálatlan, lusta, tudatlan, ha nem ismeri növendékei fejlődési 

sajátosságait, ha nem képes a másokhoz való viszonyulásra, akkor nem végezhet eredményes 

munkát. Kötelessége mindent megtenni a sikerért. „Kérdés, hogy a tanítókban megvan-e 

ez a törekvés, és nem adják-e meg magukat gyakran a bénító ellenségnek, a lustaságnak?” 

(Comenius) Comenius a lustaságot „vadállat”-nak nevezi, és mindkét oldalt, - tanító, tanuló 

– hibásnak tartja. De a tanítók bűne nagyobb, mert ők adnak rossz példát a diákoknak. Tehát 

elsősorban az ő felelősségük az iskolai munka milyensége, másodsorban Comenius a családot és 

az egyházat említi. Amíg a tanítóknak nehezükre esik, hogy hittel tanítsanak, addig a tanulók 

is lusták lesznek. Itt tehát ismét megjelenik a hit szerepe: a tanítók önmaguktól a lustaságot 

csak hivatásuk magasztosságának tudatában képesek elűzni, tehát nevelni csak hittel lehet.

Karácsony véleménye is hasonló: a tanítónak „olyan erőtöbbletre… van szüksége, amelyet 

csak a vallás erőiből meríthet. Vallástalan ember a mai helyzetben nem lehet eredményes 

nevelő…” Továbbá: „A vezető köteles a misztikumból jönni, bizonyos fokú titokzatosság 

környezze vagy borítsa, különben nincs hitele.” (Karácsony, 2002, 76. o.) Isten szolgáltatja 

a normát, melyet cselekvéseinkben, magatartásunkban szem előtt kell tartanunk. Ez adja 

a legnagyobb lehetőséget, hogy Istenhez hasonlóak legyünk, és végső soron az emberiség 

mindjobban meg tudja oldani erkölcsi feladatát. A nevelés tehát azért elképzelhetetlen vallás 

nélkül, mert abszolút érték nélkül való életre nevelni nem egyéb, mint megfosztani az egyént és 
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a társadalmat attól a képességtől, hogy kötelességének tartsa magát erkölcsi irányban a lehető 

legmagasabb fokig tökéletesíteni. (Fináczy, 1937, 19. o.) 

Az említett problémák ma is igen sürgető megoldásra várnak, ezért fontos lenne megvizsgálni, 

hogy miképpen lehetne kiküszöbölni őket. Karácsony szerint nem az az elsőrendű kérdés, 

hogy mitévők legyünk. Mivel a nevelés titokszerű folyamat, nem a szavaimon, gesztusaimon, 

tudományomon vagy példaadásomon múlik, hanem az „áramkör” milyenségén: adok, ha 

őszintén oda tudom adni magamat, és kapok, ha az elfogadásnak már nincs többé bennem 

semmi akadálya. Az őszinteség ellen vét mindenki, aki nem önmagát adja, vagy nem adja oda 

magát egészen. Ez az oka annak, ha tanácsaink hatástalanok maradnak. A példaadás semmit 

nem ér, ha nincs meg az őszinteség és az odaadás teljessége, valamint a szabadság biztosítása. 

Az egyensúly megtartása azonban elengedhetetlen, mert a túlzott odaadás önmagunk 

személyiségének túlhangsúlyozását eredményezi, és a gyermek szabadságát korlátozza, akinek 

pedig önmagára van szüksége, nem ránk. A szabadság elvének � gyelembevétele pedig azért 

fontos, mert ha a gyermek egyéniségét elnyomom, ezáltal nem tud fejlődni, csupán magolni, 

másolni, szajkózni tanul meg. Másrészt a gyermek csak elfogadni lesz képes, és nem tanulja 

meg a módját az odaadásnak. (Karácsony, 2002, 103. o.)

IV.6. A tanulás problémái és a megoldási lehetőségek 

Karácsony Sándor és Peter Petersen pedagógiájában

A tanulás szót szűkebb vagy tágabb értelemben használhatjuk. Az ember tanulása önkénte-

lenül, tudattalanul kezdődik, a kisgyermek tanulása még szándék nélküli: utánoz, átveszi azt, 

amit környezetében tapasztal, érzékel. Ekkor még belső erők mozgatják, fejlődésének termé-

szetes iránya ez. Mind Maslow, mind Skiera gyermeki szükségletekre vonatkozó rendszerében 

szerepelnek a kognitív szükségletek, azaz a tudás, a megértés, a megismerés iránti vágy. 

Azonban tény, hogy az iskolába kerülve a legtöbb gyerek egyre inkább elveszíti ezt a képes-

ségét, a tanulás nem igazán köti le őket, így magukban rendetlenkednek. Mi lehet ennek az 

oka? Petersen megállapítja, hogy a tanulási ösztönt, - ami „a gyermeknek a természetes tanulás 

iránti csodálatos képessége” - az iskola fokozatosan elfelejteti vele. 

A legtöbb iskolában azonban igen gyorsan gondoskodnak arról, hogy minél hamarabb 

megtanulják azt, hogy szófogadóak, csendesek legyenek, tartsák a szájukat addig, míg meg nem 

kérdezik őket, nyugodtan üljenek a padban, amíg meg nem engedik nekik, hogy mozogjanak. 

Karácsony Sándor azt tanácsolja, hogy fegyelmezés helyett próbáljuk meg érdekessé tenni 

az iskolát, hogy nagyobb lelkesedéssel tanuljanak a gyerekek. Fontos, hogy a diák kérdezzen, 

s a tanító erre válaszoljon, de ne magyarázatképpen, hanem a tanítónak azokat a válaszokat 

kell megfogalmaznia, amelyek kérdésként elhangoznának. 
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Elismeri azonban, hogy nagy számmal vannak diákok, akiket nem lehet lekötni, mert 

fékezhetetlenek, lusták, nem a többi gyermek közé valók.  Az ilyen gyermekek számára 

Karácsony kis létszámú osztályokat hozna létre. 

Problémának tartja azt is, hogy „az osztály levegőjében benn a hagyomány, […] hogy 

lehet, sőt dicsőség: nem tanulni.” (Karácsony, 2002, 107. o.) Sok diák csak annyit tanul, hogy 

előremenjen, és sok tanár büntetésre használja a tanulást. (Karácsony, 2002)

Ezek a problémák azonban az akarati képességek fejlesztésével kiküszöbölhetők. A lelki 

képességhalmazok között egyértelműen találhatók olyan képességcsoportok, amelyek a 

lappangó tudásvágyat is érdeklődéssé alakítják. 

Vannak olyan tantárgyak, amelyeket a tanuló nehezebben tanul meg, és minden tanulásnak 

léteznek olyan mozzanatai, amelyek kevésbé érdekesek és különös erőfeszítést igényelnek. Az 

érdeklődés fenntartásához ezért egy újabb, magasabb szintű képességcsoportra van szükség, 

az akarati képességek csoportjára, amelynek kifejlesztése a legfontosabb feladat, mert ez 

hozza létre a felelősség érzületét. A felelősség képességrendszere újabb képességcsoportokkal 

bővülhet, a fegyelem és önfegyelem képességcsoportjaival. Továbbmenve a családi szeretet 

érzületén túl végül az általános emberszeretet, az emberek tiszteletének képességhalmaza jön 

létre. (Szenczi, 2004, 133-134. o.) 

A tanulási ösztön sikeres fenntartásának van még egy eleme, amelyet feltétlenül meg kell 

említeni, ez pedig a motiváció mint hajtóerő, amelynek elsődleges szerepe van a tanulmányi 

eredmények elérésében. 

Itt kell megemlíteni a Skiera rendszerében szereplő két motiváló tényezőt, a dicséret iránti 

és az elismerés iránti szükségletet, melyek nemcsak a gyermek önbizalmát erősítik, hanem 

abban is fontos szerepük van, hogy a gyermekben kialakítsák a mások megismerésére irányuló, 

a másokkal szembeni � gyelmes viselkedés készségeit.(Skiera-Németh, 1999.)

Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a 6-7 éves kor körüli pszichológiai változások 

különösen alkalmassá teszik az iskolába lépő kisdiákot az új ismeretek intenzív befogadására, 

mert ez az a kor, amikor ráébred arra: csak teljesítménye által érhet el sikereket, közvetlenül 

nem hódíthatja meg a világot. Ekkor már a tanulás is gyorsabban megy, megerősödik feladat- 

és szabálytudata, fegyelme, és még mindig jellemző rá a modellkövetés, tehát a kötődés, mint 

tanulási motívum még jelentős szerepet kap. Nagy könnyelműség lenne a nevelő részéről, ha 

ezt az időszakot nem használná fel kellőképpen a tudás elsajátításának megkedveltetésére. 

Ebben a korban a gyermek igen aktív, és megfelelő aktivizálással ez a tulajdonsága fenntartható. 

A gyermekek tanulása csak akkor célravezető, ha a tananyagokkal és a különböző 

problémahelyzetekkel aktívan foglalkoznak. Minél di� erenciáltabban történik ez mind 

tartalmilag, mind metodikailag, annál mélyrehatóbb a tanulási folyamat. Mivel a kisiskoláskor 

a csoportszerveződések időszaka is, ezért az iskolai közösség nemcsak tanulási alkalmakat 

kínál – az osztály, mint csoport is igénybe vehető a kölcsönös tanulási segítségadásra. Ezáltal 

a tanító is felszabadul egyes feladatok alól, és még inkább segítségére tud lenni a tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulóknak. Ez azért nagyon fontos, mert a megértés, amelynek 
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eredménye a meggyőződés, pozitív jellemvonást, magatartást, ugyanakkor a magatartással 

megegyező viselkedést is eredményez. Ellenkező esetben a folyamatos kudarcélmény tartósan 

csökkenti a tanulási vágyat az adott területen. 

Kutatás a gyermeki demokráciáról

Az elmúlt években a Magyar Reformpedagógiai Társaság Jena-plan munkacsoportjának 

tagjaival, Németh András vezetésével 3 iskolában: Budapesten, Nagykőrösön és Perbálon szer-

veztünk jena-plan osztályokat. Elméleti alapunk az előző kérdéskörökben már kifejtésre került. 

A programban résztvevő gyerekek szüleinek szülői értekezleteket, a tanítóknak pedig 30 órás 

felkészítőt szerveztünk. 

A TDK-ás hallgatói csoportommal a gyerekeket kérdeztük meg, hogyan vélekednek a de-

mokratikus együttélésről, milyen légkört részesítenek előnyben: az autokrata, öntevékenységet 

mellőző légkört, ahol nem kell sokat gondolkodni, mert a tanító néni mindent megszervez he-

lyettük, vagy a demokratikus légkört, ahol már jelen van „némi” önállóság, felelősség önmaguk 

és társuk iránt, mégsem szorítja őket az idő, nyugodtan elvégezhetik feladataikat, a lemaradás-

tól nem lesznek megbélyegzettek, tehát szabadabbak. A Karácsony Sándor-i, peterseni elveket 

vetettük be a gyakorlatba. Kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyire lesznek fogadókészek a 

hajdani szellemiségre.

A kutatás eredményei jól bizonyították Karácsony Sándor és P. Petersen demokratikus, 

mellérendelő viszonyú társas relációs elképzeléseit. A W. Wundt által hirdetett társas-

lelkületi közösségszervezés sokkal hatékonyabbnak bizonyult a diktatórikus alapú kollektív 

rendszernél. Karácsony Sándor által működtetett testvéri relációt életszerűnek tartották, 

hiszen így alakulhat igazi közösség, „peterseni” életközösség, vagy ahogyan a reformátusok 

fogalmaznak: gyülekezet.

(A kutatás részletes leírása, az eredménye a „Hallgatói tanulmánykötet”-ben (2006) 

olvasható!)
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V. AZ ERKÖLCSI NORMARENDSZERRE ÉPÜLŐ ÖNISMERET, 
TUDÁSRENDSZER, KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS:

V.1. Az erkölcsi normarendszer és nevelés

Mivel a nevelés lelki művelet, az első lépés, hogy Istennel való viszonyunkat először a szülők 

és nevelők rendezzék, azután egységes szempontból induljanak ki, munkájukat biztos alapra 

helyezzék és a legideálisabb cél felé törekedjenek. Igen fontos kellék a szülőknek, tanítóknak 

és tanároknak erkölcsi és értelmi komolysága.

Kiváló pedagógusok (Pestalozzi, Herbart) véleménye szerint a nevelés minél korábban - már 

a gyermek születésével kezdődjék (kezdetben szoktatással). Az én szerény véleményem szerint 

még messzebb kell visszamenni, egészen a házasságig. Egész életünkre s így gyermekeink 

nevelésére nézve is a legfontosabb, hogy abból, akit mi hitvestársunknak választunk, jó feleség 

és jó anya (természetesen jó férj s jó apa is) váljék. Ez legyen a fő szempont a házasságban, ne 

az anyagi érdek, külső tetszés.

Régi közmondás: „Fér�  sorsa a nő”, vagyis a fér�  boldogsága - Isten után - a feleségtől függ. 

De az is bizonyos, hogy a gyermekek erkölcsi jövője az édesanyától függ. A lelki irányítás az 

édesapa feladata, de bizonyos az, hogy Isten után az édesanya van legnagyobb befolyással a 

gyermekek sorsára, mert nemcsak a lelki tulajdonságokat öröklik nagyobb részben az anyától, 

hanem az első benyomásokat is tőle nyerik.

Ravasz László mondotta egyik remek beszédében: „Ha egy rózsát vagy gyöngyvirágot piros 

tintába mártok, akkor az rózsaszínűvé lesz, mert teleszívta magát piros tintával, de ha utána 

zöld tintába teszem, akkor már az utóbbiból alig szív fel valamit.” Ilyen a gyermeki lélek is. 

Ha már zsenge korában tiszta és nemes érzésekkel, gondolatokkal telik meg, akkor a rossz 

iránt kevésbé fogékony; de fordítva is áll a dolog. A gyermek lelke olyan, mint a harmatcsepp, 

kristálytiszta, mely a nap fényét gyönyörű csillogásban tükrözi. A szép, a jó és igaz eszméjét, 

amelyeket a szülői háznál, az iskolában, vagy pedig olvasmányaiból szívott.

A nevelésnek a gyermek egyéniségéhez kell alkalmazkodnia. Az erőszakos, makacs, vásott, 

féktelen természetű gyermekkel szemben más eljárást kell tanúsítani, mint a � nom lelkű, szelíd, 

engedékeny, jóra hajlékony, esetleg gyenge idegrendszerűvel. (Míg az előbbivel szemben szinte 

bűn a keménység és erős szigor.)

A gyermeknek már a szülői házban magába kell szívnia azt a tudatot, hogy az élet nem 

szórakozás és élvezet, - aminek sokan tekintik - hanem kötelességteljesítés, munka, áldozat és 

szeretet. De ezek is - sőt csakis ezek - adhatnak a léleknek magasabbfokú örömöket.

Ha a gyermek s az i� ú a szülők példáján indulva, szórakozási igényeit lefokozza, s a 

szerényebb örömökben is kielégülést talál - mint Arany János írja: „kis örömet nagynak érez” 

-, erkölcsi komolyságának és puritán életének fejlődésére csak jó befolyással lehet.
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A családi nevelésben is a legfontosabb a gyakorlat és a példaadás. Ezért ajánlatos bevezetni 

a puritánizmust, szerénységet, lemondást; főképpen pedig a szülőknek Istennel szemben az 

alázatos, engedelmes, kegyes életre kell példát adni. A gyermekek élete is sok tekintetben a 

szülők példaadásától függ. Milyen példát lát a gyermek szüleitől, tanítóitól, tanáraitól, papjaitól 

s a vezető fér� aktól?

V.1.1. Az erkölcsi fejlődés

Az erkölcsi fejlődésnek két típusa van, ha a társadalmi életet alkotó tagok viszonyában nézzük: 

lehet külső, vagy belső.

Külső típust akkor használjuk, ha heterogén csoport moráljáról beszélünk. Ekkor egyfelől a 

kényszerítés, másfelől a kényszerítettség viszonyában élnek a csoport tagjai. Ez az úgynevezett 

heterogén erkölcs. Ebben az esetben az egyént egy felette álló és uralkodó egyén vagy csoport 

kényszeríti az általa hozott, vagy jónak tartott szabályok, törvények betartására. Az ilyen 

csoportokban, társadalmakban, mint például az autokratikus közösségek, diktatórikus 

társadalmak, szülő-gyermek viszony, a tisztelet egyirányú: alulról felfelé irányuló.

A másik típusú viszony az autonóm csoportban létező morál, az autonóm erkölcs. Az 

ilyen típusú csoportokban, társadalmakban az önálló tagok kölcsönösen tisztelik egymást, és 

összehangolt együttműködés látható. A csoport tagjai együttesen alakítják ki és fogadják el 

magatartási szabályaikat, törvényeiket, és mivel ezeket jónak, igazságosnak tartják, „önként, 

meggyőződéssel vállalják, és belső parancsra engedelmeskednek azoknak. Ez az autonóm erkölcs 

Piaget meghatározásában: nem velünk született, hanem egyfelől a természeti és társadalmi 

környezet, másfelől az egyén mindennapi interakciója közben, főleg társadalmi környezeti 

hatásra, az értelem, az érzelem, az akarat fejlődésével szoros együttesben alakul ki.”30

A szülő-gyermek, vagy pedagógus-gyermek viszony is heterogén kapcsolat. Amit a felnőtt 

megkövetel, azt a gyermek szentnek és sérthetetlennek gondolja. „Azonban kívül marad a 

gyermek tudatán, és nem vezet el olyan mértékben a cselekvő engedelmességhez, mint ahogy a 

felnőtt kívánná.

Ezzel szemben a kölcsönös megegyezésen és együttműködésen alapuló szabály gyökeret ver 

a gyermek tudatának belsejében, és olyan mértékben válik cselekvő állásfoglalássá, amilyen 

mértékben az autonóm akarattal összeforr. ”31

E két szint összekapcsolása kell legyen a felnőtt társadalom célja. A folyamat, amíg a szabályok 

betartásától eljutunk a belsővé válásig, tulajdonképpen a nevelés. A nevelés az a külső hatás, 

amely céltudatos, tervszerű, hatásos, fejlesztő folyamat. Külső, hiszen a felnőttek akarnak hatni 

a gyermekekre. Céltudatos, hiszen meghatározott célja van: az életrevalóság, a talpraesettség, az 

30 Dr. Kiss Tihamér László: Keresztyén erkölcsi nevelés, Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 
2002.,73.o.

31 Dr. Kiss Tihamér László: Keresztyén erkölcsi nevelés, Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2002., 
75.o.
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élhető világ, vagyis a túlélés megtanítása, továbbadása a következő nemzedéknek. Tervszerűség 

alatt érthetjük a tudatosságot, amellyel minden szülő át akarja adni mindazt, amit fontosnak 

tart az életben. Mindez kiegészül a mai társadalomban intézményes nevelésként meghatározott 

rendszerrel, amely az óvodától az általános iskolán át a középiskolákig, vagy még tovább, az 

egyetemekig tart, ahol a tervszerűség alapja és része a rendszernek. Hatásosnak kell lennie, 

hiszen minden mindenre hatással van, és a következő nemzedék túlélése a cél, ezért nagyon 

lényeges, hogy a felnőttek olyan módon tudják nevelni a gyerekeket, hogy az érdekelje, lekösse, 

elgondolkoztassa őket, vagyis hatással legyen rájuk. Az ilyen módon alkalmazott nevelés fejlesztő 

hatású, hiszen a gyermek fejlődését segíti, erősíti, és nem elégszik meg az „eléggel”, hanem a 

„legtöbbre” törekszik, amit gyermekének adhat.

Minden társadalomnak célja a következő nemzedék felnevelése, a tudás, a szeretet továbbadása 

és az egyén lehető legnagyobb mértékű fejlesztése a megmaradás, a fennmaradás érdekében. A 

gyermeknevelésnek, a nevelés folyamatának tehát azt a cél kell szolgálnia, hogy a gyermekek 

megismerjék az erkölcsi szabályokat, törvényeket, és idővel magukévá is fogadják azokat.

Az erkölcsi fejlődés szintjei

Piaget két típusú erkölcsi hozzáállást határozott meg. Ennek alapján Lawrence Kohlberg 

vizsgálta a gyerekek, és serdülők erkölcsi magatartását. Azt találta, hogy a két szint három 

szakaszban valósul meg, szakaszonként két-két fokozatban. Az ember erkölcsi fejlődése tehát 

hat fejlődési szinten megy végbe.

Prekonvencionális szint (kb. 1-6 életév): e szinten a cselekvéseiket belső gátlás nélkül élik ki a 

személyek. Erkölcsi megítélés nem kíséri a cselekvést. A tevékenységeket csupán a külső kényszer, 

a büntetéstől való félelem befolyásolja.

1. fok: szabályok felfogása hiányzik, csak a büntetéstől való félelem, a hatalomnak való 

feltétlen engedelmesség a jellemző. Nem morális a magatartás, csak a cselekvés, vagy nem 

cselekvés következményének átélése ad információt arról, hogy mi helyes és jó, és mi nem az.

2. fok: egocentrizmus jellemzi; mások érdekébe csak akkor gondol bele, ha az egybeesik a 

sajátjával, vagy előny származik belőle. A tettek megítélésénél a szempont az, hogy neki jó-e, 

érdekeit nem sérti-e. A közösséghez való alkalmazkodás csak azért jelenik meg, hogy megnyerje 

a csoport tagjainak jóindulatát.

Külső konvencionális szerep konformitás (konvencionális szint) (kb.: 7-18 életév): az ezen a 

szinten lévők már tudatában vannak a szabályok és azok betartása fontosságának. A magatartási 

törvények betartása a belátáson nyugszik, nem egyedül a büntetéstől való félelem az alapja. Az 

iskoláskorú gyermekek tudják, és ezért fogadják el, hogy a szabályok betartása nagyon fontos a 

cél elérése, a tanulásban való előrehaladás érdekében.

3. fok: ezen a szinten valósul meg a kölcsönösen elfogadott szabályok betartása és annak 

egymásközti ellenőrzése. Jellemző a mások helyzetébe beleélés, a mások akaratára, érzéseire való 

oda4 gyelés, a helyesnek tartott viselkedéshez való igazodás.

4. fok: a társadalmi és vallási tekintély alkotta törvények és magatartási szabályok tiszteletének 

szintje: ezen a fokon megvalósul az önkéntes engedelmesség a földi és égi hatalmasságoknak 
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és az általuk adott szabályoknak, törvényeknek. Saját és a közösség érdekének tartják ezen 

törvények betartását. A motiváció itt a becsület biztosítása és mások megbecsülésének igénye. 

Működik a lelkiismeret, amely kontroll szerepet tölt be. Nem csak a cselekedetet, hanem a 

szándékot is 4 gyelembe veszi. Kötelességének tartja a törvényes rend fenntartását. A felnőtt 

ember személyiségjellemzője (nagy egyéni eltérések lehetségesek).

Posztkonvencionális szint: az interiorizálódott erkölcsi törvényeknek önként engedelmeskedő 

erkölcsi személyiség fejlettségi szintje. A kialakult, önálló személyiség által magáévá tett erkölcsi 

elvek alapján szabályozza viselkedését, magatartását, igazodik a közösséghez, együttműködik 

azzal.

5. fok: a személyiségi jogok érvényesítésére való törekvés szakasza. Magas szintű az 

értékorientáció, erénynek számít a társadalom, az emberiség javára lenni. A társadalmi 

rend fenntartására törekvés jellemzi. A társadalom tagjainak - státusztól, szereptől és faji 

hovatartozástól függetlenül - joga a kölcsönös tisztelet és megbecsülés. Ezt alkotmányba, 

törvénybe is foglalják, és betartását kötelezőnek tartják.

6. fok: egyetemes erkölcsi elvek szakasza: elvi alapú, univerzális etikai elvek orientálják 

viselkedését és gondolkodását. A jog, a „helyes”, az „igazságos” meghatározása önmagunk 

tudatosan kiérlelt etikai meggyőződése szerint történik és túlmutat partikuláris érdekeken és a 

közvetlen következményeken. Ha a törvény kon~ iktusba kerül az elvekkel, az utóbbiaknak van 

elsőbbsége. Az erkölcs diktálja a törvényt és nem fordítva.”32

„Kohlberg a hat fokozat, illetve e három egymásra épülő fejlődési szakasz beosztásának valós 

értékét és érvényességét az alábbi érvekkel bizonyította:

- minőségileg különbözőek

- növekvő mértékben diY erenciáltak és integráltak

- strukturális egészet képeznek

- invariáns módon követik egymást (minden egyén hasonló szakaszokon keresztülfejlődik, 

ám az emberek többsége nem ér el a posztkoncvencionális szintre, sőt a többség megmarad 

a 3. szakasz fejlettségi szintjén)

- egyformán érvényesülnek minden életszférában és helyzetben nem kultúrspeci4 kusok, 

hanem univerzálisok

- erkölcsileg növekvő mértékben adekvátak (a kognitív megértés növekedése már önmagában 

is eszköz a kon~ iktusok csökkentésére)”33

Ez utóbbi ok felveti a gondolatot, hogy milyen fontos már a legkisebb kortól a gyermekek 

értelmi fejlesztése, és ha ez elmarad a család részéről, mit tud tenni a pedagógus a lemaradás 

kompenzálására.

32 Dr. Kiss Tihamér László: Keresztyén erkölcsi nevelés, Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 
2002.,78-82. o.

33 Dr. Kiss Tihamér László: Keresztyén erkölcsi nevelés, Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2002., 
82. o.
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Az újszülött fejében a külső világ sem képi, sem fogalmi formában nem jelenik meg, 

gondolkodása tehát azokban a re~ exes cselekvésekben nyilvánul meg, melyekkel a külvilág 

ingereire reagál (tekintés, szopás, megragadás). (…) Re~ exes sémái összekapcsolódnak. (…) A 

tapasztalatok halmozódása során a tárgy kifelé halad, mint valami, ami a külvilághoz tartozik, 

a cselekvés pedig befelé, mint valami, ami az „én” elválaszthatatlan része. (…) Ha a három 

hónapos csecsemőnek valami érdekes, csillogó tárgyat mutatunk, látható érdeklődéssel hosszan 

4 xálja. Ha a tárgyat hirtelen kirántjuk látóteréből, az eltűnt tárgyat eszébe sem jut keresni; 

(…) A hathónapos babával egészen mást tapasztalunk: amint a tárgy „eltűnik”, a gyermek ide-

oda forgatja a tekintetét, láthatóan keresi azt az érdekes, csillogó valamit, ami az előbb még a 

szeme előtt lebegett. (…) A folyamatot, melynek során a külvilág tárgyait, személyei fokozatosan 

megjelennek, leképeződnek a gyermek fejében, internalizációnak nevezzük. (…) Az óvodáskorú 

gyermek tehát a megismerésnek, a gondolkodás fejlődésének új szakaszába lép, amit – Jean Piaget 

svájci pszichológus nyomán – a „preoperatív intelligencia szakaszá”-nak nevezünk.”34

V.1.2. Az erkölcsi viselkedés nevelése

A következő generáció, a felnövő nemzedék tanítása, a tapasztalatok átadása, a tudás meg-

tanítása az emberiség feladata. Ennek egyik területe az erkölcsi nevelés, hiszen fajunk fenn-

maradásának egyik feltétele az alkalmazkodás a világhoz: környezetünkhöz és egymáshoz.

Az erkölcsi nevelés feladata, hogy a közösség elfogadott magatartási szabályait megtanít-

suk, átadjuk gyermekeinknek. Mai multikulturális világunkban már az is nehézségek elé állít 

minket, hogy meghatározzuk az erkölcsi nevelés területeit, „témáját”. Hiszen ma már elfoga-

dott lehet az ősi magyar kultúrából átvett szabályok és külsőségek szerint élni, de éppen így 

találkozhatnak gyermekeink távol-keleti kultúrák vallási nézeteivel, vagy modernnek mon-

dott, de valójában tartalom nélküli, vagy éppen többféle kultúra összekevert tényezőiből álló 

világfelfogással.

Nemkülönben nehézséget okozó feladat az erkölcsi nevelés módjának és módszereinek 

megválasztása.”Martin Ho� man (1970) az erkölcsi viselkedés nevelésének két alapvető for-

máját különíti el:”

1. Az olyan morális orientáció, amelyik a nyomozástól és a büntetéstől való félelmen alapul, 

ahhoz a fegyelmezési technikához kapcsolódik, amely viszonylag gyakran alkalmaz � zikai 

büntetést és tárgymegvonást, és amelyet hatalomérvényesítő fegyelmezésnek nevezünk.

2. Azt a morális orientációt, amelyet a külső szankcióktól való függetlenség és erős 

bűntudat jellemez, a hatalmat nem érvényesítő (nonpower assertive) fegyelmezés viszonylag 

gyakori alkalmazásához kapcsolódik, időnként pszichológiai, közvetett vagy szeretetorientált 

fegyelmezésnek is nevezzük.” A „hatalomérvényesítő” fegyelmezés tartalmának 

megfogalmazásával még semmi baj sincs. Olyan nevelési módszerről van szó, amely 

34 Dr. Ranschburg Jenő: A világ megismerése óvodáskorban; Okker kiadó, 2002. 9-12. o.
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egyértelműen a büntetéstől való félelemre épül; a szülő szisztematikusan érezteti a gyerekkel 

� zikai fölényét és hatalmát a tárgyi környezet fölött. A szülő, aki így nevel, soha nem éri el, 

hogy a gyerekben bármiféle belső ellenállás (meggyőződés, szégyen, bűntudat) alakuljon 

ki a nem kívánt magatartással szemben; viselkedését kizárólag a büntetéstől való félelem 

(a legalacsonyabb életkor „moralitása”) szabályozza, amely általában agresszív indulattal, 

dacreakciókkal párosul.

A hatalmat nem érvényesítő, ún. pszichológiai technikán általában a szeretetmegvonást 

értik. A szülő, aki ezt a módszert alkalmazza, közvetlenül, de soha nem � zikailag fejezi ki 

haragját vagy egyet nem értését gyermekével szemben. Ennek nagyon sok formája van – hátat 

fordít gyermekekének, nem szól hozzá, vagy éppen azt mondja neki:”nem szeretlek”, esetleg 

kiküldi a szobából, stb. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a szeretetmegvonás legalább olyan 

súlyos büntetés, mint a hatalomérvényesítő fegyelmezés (vagyis egyszerűen szólva: a verés). 

A szeparáció élménye, a szeretet elvesztésétől való félelem a gyerekben nyomasztó érzést 

ébreszt, mely valóban alkalmas bűntudat felkeltésére, vagyis arra, hogy gyerek belső források 

segítségével próbáljon ellenállni a csábításnak. (…) Néhány szót feltétlenül szólnunk kell ez 

utóbbi „technika” veszedelméről, pontosabban arról, hogy hihetetlen mértékben alkalmassá 

tehető a gyerek zsarolására. A szülő ugyanis pontosan tudja, hogy szeretetének megvonását 

(vagyis azt, hogy elfordul a gyerektől, nem szól hozzá stb.) mikor hagyja abba – a gyereknek 

azonban fogalma sincs róla, és az űrben, amelyben ez idő alatt mozog, gyötrő félelmeket élhet 

át. Ha a szülő rendszeressé teszi és elnyújtja ezeket a büntetéseket, vagyis nem � zikai, hanem 

emocionális hatalmával él vissza, gyermeke szorongóvá, agressziógátolttá, visszahúzódóvá 

válik.”35

Ezek az általában alkalmazott nevelési módszerek. Ezek a módszerek nem feltétlen 

tudatosan alkalmazott módszerek, hanem gyermekkorunkban látott példák alapján kialakult, 

és alkalmazott eljárások. A nevelés lényege azonban véleményem szerint a felnőtt és a gyermek 

között kialakult kapcsolat. Ha nincs szeretetkapcsolat a két fél között, akkor nehéz nevelni. 

Lélektani és tanuláselméleti kutatások bizonyítják, hogy változást így is el lehet érni, de ez inkább 

„idomítás”, és nem nevelés. A tudomány azonban „olyan nevelési elv kidolgozásához vezetett, 

amely valamennyi „tudományos nevelési módszer” közül kétségtelenül a leghumánusabb – és 

a vizsgálatok adatai szerint a legeredményesebb is. A módszert indukciós technikának nevezik, 

és a lényege a vétek verbális értelmezése. Röviden annyit jelent, hogy amikor a gyerek a vétket 

elköveti, a szülő, vagy a nevelő világosan és pontosan elmagyarázza, miért volt a cselekedet 

helytelen, és mi az, amit az adott helyzetben tennie kellett volna. Ennek, a látszólag igen 

egyszerű eljárásnak – amelyet mégis olyan kevesen alkalmaznak, vannak előnyei, lehetőségei 

a nevelésben.

A gyerekek számtalan kon  iktusa, szorongása oda vezethető vissza, hogy nem tudják 

pontosan, miért kapták – és így nyilvánvalóan azt sem tudják: miért fogják kapni legközelebb 

35 Dr. Ranschburg Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia Integra-Projekt K© ., Budapest, 1993.,178-183. o.
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– a büntetést. A helyzet, amelyen belül a nem kívánt cselekedet megtörténik, rendszerint 

sokrétű, összetett; a gyereknek ugyanolyan pontosan kell tudnia, mi az, amit helytelenül 

csinált, mint a szülőnek.

A magyarázat természetesen nem hideg szakértői vélemény. A szülő nem külső szemlélője, 

hanem résztvevője az eseményeknek, tehát indulatos, haragszik a gyerekre. bosszankodik a 

kár miatt, amit okozott, stb., és neheztelése szövegformálásában, hangsúlyában, gesztusaiban 

meg is jelenik. A helyzet tehát óhatatlanul tartalmaz olyan elemeket, amelyek aggodalmat, a 

szeretet elvesztésétől való félelmet ébresztenek a gyerekben.

Ugyanakkor a szülő temperamentumától függően indulatos vagy kevésbé indulatos 

magyarázata fel is oldja ezt a félelmet, mert nem valamilyen büntetés kísérőszövege (az ilyesmit 

a gyerekek lelki fröccsnek szokták nevezni), hanem maga a büntetés, amelyet nem szankció 

követ”egy hétig nem nézheted a tévét”, a jövő hétre nem kapsz zsebpénzt”, három napig nem 

beszélek veled” stb.), hanem békekötés. 

A pszichológia a következőképpen magyarázza az ilyen büntetés hatékonyságát: amikor 

a gyerek legközelebb hasonló morális kon  iktushelyzetbe kerül – azaz csábítja őt a tiltott 

cselekedet, a szándék felébredésekor azonnal megjelenik az anticipációs szorongás (a büntetéstől 

való félelem) és ezzel párhuzamosan a szorongás csökkentésének vágya is. Említettük már, hogy 

a büntetéstől való félelmet maga a büntetés redukálja a legbiztosabban; a gyerek tehát a szülői 

magyarázathoz folyamodik (a fejében végigszalad mindaz, amit legutóbb a szülő mondott), 

és miközben így megbünteti magát – tulajdonképpen ezt hívjuk önkritikának – megszünteti 

szorongását és elkerüli a tiltott cselekedetet.”36

Minden pedagógus feladata, hogy a rábízott gyermeket nevelje, erkölcsi viselkedését és 

tudatát formálja. Nagyon fontosnak tartom azonban, hogy a ránk bízott gyermekek szüleinek 

is tudjunk segíteni, az elméletek megismertetésével, és a gyakorlat bemutatásával is.

A nevelés a család és iskola közös munkája. Ahol a család az iskolát a nevelésben nem 

támogatja, ott az iskola legyőzhetetlen akadályokkal áll szemben. Amit a nevelésben a család 

elmulaszt, annak a pótlását az iskolától várják. Igaz, hogy az iskolának nehéz feladata van, 

mert az egyéniség kialakulására nagyon fontos, hogy mit hoz a gyermek hazulról, a családból. 

Az igazi műveltség a lelki � nomságban nyilvánul meg. A többi (pl. pályánk) csak mesterség, 

foglalkozás, esetleg civilizáció (polgárosultság). A lelkileg kiművelt ember az igazi „úri ember”, 

ami természetesen nincs a diplomához vagy érettségihez kötve. A nevelés legfontosabb feladata 

tehát többek között, hogy kifejlessze a � nom lelkűséget. Az ember � zikai és szellemi életének 

sikere vagy sikertelensége is főképpen a lélekben gyökerezik.

Az a tanuló, aki lelkileg meg van erősítve s felvértezve az engedelmességre, szorgalomra, 

kitartásra, esetleg szolgálatra, s áldozatkészségre, - az iskolai munkáját is nagyobb szeretettel, 

könnyebben fogja elvégezni, mint az, akinek a lelkét parlagon hagyták.

36 Dr. Ranschburg Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia Integra-Projekt K© ., Budapest, 1993.,184-185.o.
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Az iskola mindent megtesz, hogy a család és a társadalom mulasztásait, hibáit ellensúlyozza, 

de itt is volna javítani és pótolni való. Így pl. az elmúlt 50 év iskoláiban nem tulajdonítottak 

kellő fontosságot a valláserkölcsi nevelésnek, s a jellemfejlesztés tényezői nem kiemelkedő 

pontok a tantervekben és iskolai törvényekben. A fődolog volt a módszer és az anyagközlés. 

Némely tárgyakban az ismeretnek olyan tömegét tanították, hogy ezeknek a diák az érettségi 

után javarészét igen gyakran elfelejtette. Holott nem a tanulás, s tudományok mennyisége teszi 

az embert okossá, hanem azok megemésztése s jól elrendezése már Széchenyi István szerint is.

Mindenekelőtt a hitoktatást kell az újabb pedagógia szelleméhez alkalmazni. Nem a 

dogmáknak és hitelveknek a mellőzését értem, hanem úgy gondolom, hogy a szokott leckéztetés 

mellett a tanulóknak a hitét mélyítsük és a gyakorlati keresztyénségre neveljük őket. A tanulók 

kezébe rövid, világos és élvezetes, vonzó, könnyen érthető tankönyveket adjunk. A száraz 

anyagközlés helyett minél több lelki elemet vigyünk be a világi tárgyak tanításába is. A 

vallástanárnak valamennyi kartársa segítségére lehet. Így összefogva, egységes, határozott 

keresztyéni jellemeket nevelnénk, akik nem ingadoznak, változnak a körülmények és érdekek 

szerint, hanem állandóan és hűségesen kitartanak az igazság és becsület mellett még akkor 

is, ha az áldozatba kerül. Olyan jellemeket pedig csak a példaadás, a jó olvasmányok és a 

keresztyén közösségek segítségével nevelhetünk.

Átitatni a gyermek lelkét az evangélium lélekformáló hatásával és erejével. Ez az, ami 

legjobban beválik s eredménye kétségtelen.

Értelmi szempontból neveljünk úgy, hogy tanítványainknak minél tisztább és világosabb 

legyen a meglátásuk, az ítélőképességük és tudjanak helyesen értékelni: ennek alapján meg 

tudják különböztetni a lényegest a lényegtelentől, az igazságot az igazságtalanságtól s ki 

tudják választani az értékest a kevésbé értékestől. Az emberek értékelésében, megítélésében az 

illető egyénisége, jelleme, lelkülete s erkölcsi élete legyen az irányadó, a szempont pedig Jézus 

Krisztus örökérvényű erkölcsi tanítása.

A legfontosabb feladat: úgy lelkesíteni az iskolában a gyermeket, hogy önmagunktól, 

szeretetből tanuljanak, kényszer nélkül. Bábáskodjunk a tudás iránti lelki szükségletek felett.  

Az iskolában pl. egy-egy osztály szellemének s erkölcsi életének kialakulásán meghatározó 

befolyással lehet az ott működő tanítók, tanárok egyénisége: fegyelmező képessége, lelkesedése, 

idealizmusa s életének példaadása. A közösség szelleme pedig hatással van külön-külön az 

egyes tanulókra is. Ezért fontos az iskolában, hogy a tanárok, tanítók és az i� úság között külön-

külön és együttvéve: meglegyen a lelki harmónia.

A korábban vázolt törvényszerűségek ma is érvényesülnek, azonban vigyázni kell az 

egyensúlyra! A magyar neveléstudományban egyrészt 50 éves szakadék (pl. lelki neveléstan) 

ugyanakkor többoldalú fejlődés (pl. a tudástechnológia) is tapasztalható. A református 

oktatásügyben bekövetkezett változások egy rejtett problémát is felvetnek, mégpedig egy 100 

éves neveléstudományban történő visszaesést, amely azt jelenti, hogy a Herbart előtti idők 

nevelési elveit (pl.: Bavinch) vallják a XX. század végén is, vagyis a neveléstudomány létrejöttét 

nem veszik � gyelembe. 
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A nevelés társadalmi szintű változásának legfontosabb biztosítéka a család intézményének 

rehabilitációja. A lelki egészség megőrzésének legfontosabb színterét ismét funkcióba kell ál-

lítani. A biztonság, a kiegyensúlyozottság a harmónia háttere nélkül a gyermeki személyiség-

ből egy nagy szelet továbbra is hiányozni fog. A pszichikus struktúra egészséges fejlődésére 

gondolok elsősorban. Fejletlensége iszonyatos kárt okoz a biológiai szféra tartományában is.37 

A betegségek pedig a szociális komponenst támadják meg, amelynek látható jelei az egész tár-

sadalomban megmutatkoznak. Beteg az ország, a nemzet! Egy holland professzor ismerősöm 

jegyezte meg sokadik magyarországi tartózkodása után:” a legfőbb baj a magyar iskolákban, 

hogy a pedagógusok közül sokan betegek.” Ő csak ezt a réteget ismerte meg!

A kormányzat, a vezető politika legfontosabb felfedezése korunkban a családcentrikus gon-

dolkodás, amelyben hihetünk, hiszen a társadalmi prevenció gyökerei innen erednek.

Az iskolai nevelés változása területén pedig a reálé működését � gyelembe vevő lelki szük-

ségletekből kiinduló bibliai értékeken alapuló pedagógia adhat kiutat. Az igazi nevelés az in-

direkt hatásokon keresztül uralja a pedagógiai folyamatot. Véleményem szerint a konstruktív 

életvezetésünkhöz elegendő hatásokat indirekt módon, a lélek prizmáján keresztül kapjuk 

(90-95%). Az a 5-10% direkt hatások,  szoktatás, szabályozás, morál (közerkölcs) jogszabályok 

kevésnek bizonyulnak a személyiség tökéletesedésének folyamatához. Természetesen létezésük 

szükségszerű, közvetítésük azonban minőségi követelményeket kíván. Itt utalnék vissza Nagy 

László és Karácsony Sándor együttes pedagógiai hagyatékára. A keresztyén iskolában egyértel-

műen indirekt nevelési elveknek tekinthetjük az általuk megfogalmazott téziseket, kiegészítve 

a XX. század végének egyik kiemelkedő alapvetésével: „Hogyan biztosítható félelemtől mentes 

és értelemfejlesztő iskolai művelődési folyamat a gyermekek és az i� ak számára? Ebben az 

ártatlannak tűnő kérdésben nagy feszültség lappang, egyrészt erőteljes kritikát tartalmaz az 

ún. „hagyományos iskolával” szemben. Ugyanis a kérdés arra utal, hogy az eddigi iskolában a 

félelem jelen volt, továbbá a gyermekek és az i� ak számára az iskolai követelmények és elvárások 

értelme sem tárult fel mindig. Egy új, másik iskola nézőpontjából szemlélve a hagyományos 

iskola tekintélyelvűséggel, egyes módszerek egyeduralmával, az élettől való eltávolodással vagy 

adott esetben akár való élet iránti negatív beállítódással, intellektualizmussal is vádolható. A 

reformpedagógia az ezen törekvésekkel szemben „új iskola” létrejöttéhez kíván hozzájárulni. 

Általános, programszerű ismérvei a következők:

- � gyelem a gyermeki szükségletekre és érdeklődésre;

- a tanulás meghaladja az egyoldalú intellektualizmust, oly módon, hogy egyúttal az 

aktivitás a kreativitás és az életközeliség lehetőségét is megteremti;

37 Losonczy Ágnes: A megbetegedések társadalmi táptalaja - A nevelés szociális alapjai (Szöveggyűjte-
mény, Szerk.: Vastagh Zoltán - Kaposvár-Pécs 1992.
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- az iskola a közösségi élet színtere, ahol lehetőség van a felelősségvállalásra alapozott egyéni 

és kooperatív tanulásra és együttműködésre is;

- az „egész személyiség” nevelése valósul meg.”38

Ha nagy � gyelemmel elolvassuk és összevetjük Nagy József Nevelési kézikönyvében39 

megjelent gondolatokat, az előzőekben kifejtett Skiera elmélettel, rájöhetünk, hogy a kognitív 

képességek fejlesztésének, a szociális, a személyes és speciális kompetencia tökéletesítések pe-

dagógiáját, tudatosan művelhetjük. Az elmúlt évtizedekben kimunkált didaktikai, tudástech-

nológiai tartományokat: az ismeretek közvetítésének, a készségek, képességek fejlesztésének, a 

rögzítmények kezelésének eljárásai a tudatos indirekt nevelést szolgálják.

„A kompetencia döntést szolgáló motívumok szükségletek, igények, érdeklődések, maga-

tartási szokások, attitűdök, kötődések, előítéletek, meggyőződések, hitek és hozzájuk tartozó 

ismeretek), a jelző, késztető érzelmek, valamint a viselkedést, a tevékenységet lehetővé tevő, 

szervező képességek a hozzájuk tartozó cselekvési szokások, készségek és ismeretek összefüggő 

rendszere. A kompetencia a hittanoktatónak nem csupán az ismereteket fogja jelenteni, hanem 

a katechetikai neveléstörténet szerint hitet is. Tanári munkám során jöttem rá, hogy nem lehet 

csak tananyagban, tantárgyban gondolkodni, hanem kell valami „képlékeny” dolog - transz-

cendens erő az ember életében, ami a minőségi eredményességet biztosítja a nevelés területén. 

Már Augusztinusz is megállapít időtálló felismeréseket és igazságokat klasszikus művében, a 

De catechisandis rudibus-ban. Krisztus születése után a katechézis jelentőségéről katechétáról, 

a tanítványokkal való bánásmódról, a � gyelem és unalom lélektanáról, a kérdezés művészetéről 

ír.

Augusztinus különösen nagy súlyt helyez a tanítás légkörére. Nevén nevezi az unalom okait: 

ismert dolgok fejtegetése, a megértés hiánya, az előadás egyhangúsága. Azt vallja, hogy Isten 

dolgairól csak vidáman szabad szólni. Az érzékekben hallgatót kérdésekkel kell felébreszteni, 

az unatkozót felrázni, a fáradtnak engedélyezni a kényelmes elhelyezkedést.

A legfontosabb elem az iskolai képességfejlesztés is középpontba kerül, hiszen a képesség 

operatív pszichikus struktúra, lelki tartomány, vagyis a keresztyén nevelés gerince.

A képességek fejlesztése eszközökön keresztül történhet, amelyek kiválasztási szempontjai 

csakis az érték az értékes lehet. Az értékes egyben etikus, amelyet a moralitás (belső erkölcsi 

magatartás) kapcsol össze a herbarti belső személyiséggel - a reáléval; a „jó”-t és a „szép”-et 

pedig a külső, társadalmi értékekkel, a morállal. Így ismét a nevelés kettős determinációjához 

juthatunk el.

A biblikusan értékes megfogalmazása, mint objektív kategória a kultúra tartományá-

nak, a műveltségi területeinek szférájába tartozik, amely két pedagógiai kategória és egyben 

38 E. Skiera: A reformpedagógia és az iskola belső életének reformja Európában - (Pedagógia és iskolaügy 
a harmadik évezred küszöbén c. kiadvány 22. old. )KRE TFK Nagykőrös, 1998.

39 Nagy József: Nevelési kézikönyv - Személyiségfejlesztő pedagógiai programok készítéséhez. Mozaik 
Oktatási Stúdió - Szeged 1996.
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alapviszony további neveléstani megvilágosítását teszi szükségessé. Az egyik az iskolai tudás, 

a másik az iskolai tanulás.

Az iskolai tudás értelmezése napjainkban háromtényezős struktúrára változott. (Nagy Jó-

zsef, Csapó Benő kutatásai) Az ismeret (információ) hagyományos, egyeduralkodó értelmezése, 

néha a tudással történő ekvivalens használata egyértelműen megdőlt. Gondolkodásunkban 

fontos tudásfajtává lépett elő az operátori struktúra, a működő, előhívható, kreatívan aktivi-

zálható tudásfajták. A személyiség kompetencia tartományokká történő felvázolása,  a négy 

nagy tartomány: a kognitív, az individuális, a szociális és a speciális kompetencia elindította 

az egyes tartományokon belüli képességtartományok kifejtését is. Az iskolai operatív tudás 

kiemelt elemeivé, a pedagógiai folyamat vezérlő alapmotívumaivá váltak a konstruktív szemé-

lyiséget megalapozó gondolkodási (műveleti-rendszerezési), szóbeli és írásbeli kommunikációs, 

az együttélést biztosító szociatív és környezethez alkalmazkodó, trancendentációt elfogadó 

modi� katív képességek. Tehát a korábban hagyományosan elismert operátorok: szokások, 

készségek, jártasságok rendszere alaposan kitágult, a � ziológiailag az agyműködéshez tartozó 

pszichikus képződmények egy másik vezérlőközponthoz is kapcsolódni kezdtek, méghozzá a 

lelki centrumhoz, a reáléhoz.

Az operátorok sikeres működése a „Skiera”-i lelki szükségletek funkcióba kerülését feltéte-

lezi. Pl. az új tapasztalatok, képességek és készségek iránti szükséglet vagy másként a tanulási 

szándék fenntartása a tökéletesedő személyiség felett bábáskodó szülőtől, nevelőtől függ. A 

spontán felmerülő gyermeki kérdésekre: „mi ez?” „ki ez?”, vagy később „miért?” megadjuk-e a 

választ. Betartjuk-e Karácsony Sándor intelmeit, amely szerint „ostobák vagyunk mi nevelők”, 

ha mi kérdezünk és nem a diáknak tartjuk meg ezt a jogot - szükségletet.

A tudás harmadik fajtája a rögzítményi eligazodás az információban igen gazdag világunk 

terméke, az önálló ismeretrendszerezés, az individuális tanulás alapja. Az eligazodás egy orien-

tációs képesség is egyben, amelyet a kognitív kompetencia vezérel, de a világnézet, az értékrend, 

a lelkiismeret is befolyásol.

A tágabb, korábban vázolt kálvini értelemben vett tudás esetében kérdés marad még az is, 

hogy hová tartozik a hit? Az ismeretek esetében az előhívható memória jól mérhető, tesztelhe-

tő. A lelkiismeret esetében azonban már nem. Lénárd Ferenc kutatási eredményei alapján az 

igazi tanulás, Nagy József szerint a megtanulás akkor jön létre, ha új pszichikus képződmény 

keletkezik vagy/és a meglévő tökéletesedik. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a lélek szükségle-

tei: a védettség-biztonság, elismerés iránti vágyaink, tapasztalatok megszerzésének öröme, 

autonómiánk, felelősségtudatunk, jó és szép iránti igényünk, belső rendünk (harmóniánk) 

teljesülhetnek. A felsorolt lelki szükségletek a cselekvés útján valósulnak meg. Az eredményes 

tevékenység minőségét a pedagógiai folyamat szakszerűsége segítheti. A kibernetikai mozza-

natok mellett egyértelműen külső lelki hatások is domináns erővel bírnak. 

A céltudatos cselekvés indításához pozitív motivációs hatásra van szükség. Az aktivitás 

elindulhat félelem hatására is, sőt a korábban Skiera által leírt egész pedagógiai folyamat is 

épülhet erre. Pusztítása azonban iszonyatos a lelkületre nézve. Az oktatási-nevelési tartalom 
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katalizátorán történő áthaladáshoz a megértés prizmájára is szükség van. Az interiorizáció 

az enkulturáció alapvető kérdése, hogy az objektivációk, hogyan lesznek lelki szubjektummá. 

Csakis a megértés alapján, a leképzés eredményeként. (Bruner törvényei: enaktív, ikonikus, 

szimbolikus leképzésekén szerint). Az enaktív és a szimbolikus „termékek” születésében nagy 

szerepe van a meggyőződésnek is, a képmások és a szimbólumok keletkezését viszont a hit 

segítheti a legjobban, amely erőteljes befolyást gyakorol a világnézetre, az élet� lozó� ára és a 

magatartásunkra, moralitásunkra. A hit minősége, őszintesége, társas megjelenése befolyásolja 

viselkedésünket, életvezetésünket. Eredményes tevékenységünk legutolsó állomása a 

„megtanulás foka”, amely egy lelki tartalom gyarapodását jelenti. A létrejött „reálé-bővülés” 

rendszerezetté is válik, a személyiség egészét gazdagítja és visszaállítja a hiányzó rendet az 

ember és az Isten között.
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V.2. Az értelmi és az érzületi nevelés kölcsönhatása

Az értelem kiművelése az egyházi iskolákban különösen is kiemelt feladat volt, ugyanakkor 

a „herbarti reálé” dinamikus lelki ütközéseinek kezelése a magyar polgári pedagógiában (Imre 

Sándor, Karácsony Sándor) szintén domináns tényezővé vált.

A mai keresztyén nevelés legfontosabb alappillérei továbbra is a kultúra, az értékek érvénye-

sítése, közvetítése, valamint a gyermeki személyiség lelki szükségleteinek kezelése, a személyes 

kompetencia fejlődésének segítése. A gyermeket a gondolkodási folyamat alakulása során az 

erőteljes érzelmi töltet is végigkíséri.

Piaget felhívja � gyelmünket, hogy a személyiség fejlődési folyamatában szoros összefüggés 

van az értelmi és az érzelmi fejlődés között. „A más személyekkel kapcsolatba kerüléskor e 

tudatosulási folyamattal párhuzamosan alakulhat ki az a� ektív viszony átélése, megjelenhetnek 

az inter – individuális érzelmek.”

A kognitív kompetencia fejlesztése, az előzőek értelmében, szoros relációt mutat az érzelmi 

struktúrák működésével, amelyet Imre Sándor nyomán nemes érzületnek is nevezhetünk.

Nagy József és kutatócsoportja nagymértékben feltérképezte a kognitív kompetencia rutin-

jait, készségeit, képességeit, motívumait. A lelki strukturális működés során rámutathatunk, 

hogy a professzionális nevelés dinamizmusa a „herbarti reáléban” valamilyen elmozdulást 

eredményez. A kognitív kompetencia tartomány „legbensőségesebb elemei” nagy valószínű-

séggel találkoznak az érzületi struktúra pneumatikus elemeivel is. Ez a találkozás egy mély, 

tartós lelkületi egységet (tudás) hoz létre, amely igazából az érzelmi és a hitbéli meggyőződés 

alkotójává is válik, amely kapcsolatba kerül az elsajátítási motivációval (Józsa 2001.)

Ez nemcsak kognitív kategória, nem tisztán racionális elem, hanem lelkületi megnyilvánulás 

is. E. Skiera lelki szükségletrendszere alaplelkületi tényezőnek tekinti például a tudásvágyat. 

A tudás iránti lelki szükséglet alakulása feltevésünk szerint szoros kapcsolatban áll a tanulási 

motiváció problémájával. Érdemes megvizsgálni, hogy az iskola, a pedagógus, hogyan szervezi 

az enkulturáció folyamatát. Sok esetben számolhatunk be arról, hogy külső eszközökkel, erővel, 

hatalommal, megfélemlítéssel érte el a célját (Németh A.; Skiera). De milyen ez a rendszer? Biz-

tos, hogy nem belső szükségleti tudásmotiváltság, hanem külső félelemmotivációs struktúra. 

Ezt bizonyíthatja a „fél” magyar névszó és ige nyelvi jelentésének kettőssége, amely összetett 

lelkületi rendszer. 

A pedagógiai közvetítésben is a „felek” együttműködése adja az „egészet”, tehát a nevelési – 

oktatási folyamat minőségét. A személyiség belső tartalmának, az önrendszer építésének sikere 

a társas lelkületi együttműködés.

Az elmúlt években a pedagógia kiemelten foglalkozik az értelmi fejlesztés és a lelki struk-

turális nevelés gyakorlati megvalósíthatóságával. Főiskolai karunkon megvizsgáltuk a holland 

rendszerű Jena-plan struktúra elemeinek adaptálási lehetőségét. A természetes időszervezés, 

a gyermeki sajátosságokat érvényesítő térberendezés, a tanulók egyéni fejlődésének kezelése 

az érzületi síkon is pozitív viszonyulásokat eredményezett. Jelenleg a kompenzálásra szoruló 
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első osztályosok értelmi és érzületi problémáját szeretnénk tovább elemezni. Olyan fejlesztő 

csoportok munkáját értékeljük, amelyekben a pedagógiai diagnosztizálásra építve az értelmi 

képességek, a tanulási elsajátítási motiváció és a tudás iránti lelki szükséglet érzületi megnyil-

vánulásait helyezik az előtérbe.

V.3. A kognitív operátorok fejlődése, fejlesztése

V.3.1. Felkészítés a kritikus kognitív készségek lehetséges – optimális fejlesztésére

A magyarországi pedagógiai kutatások az elmúlt években nemzetközi szinten is eredmé-

nyesek, a mai európai iránynak megfelelőek. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a XXI. századot a 

magyar oktatásügyben hasonlóan indíthatjuk, mint a XX. század elején. Naprakészek vagyunk 

a váltásra, ugyanúgy, mint a reformpedagógia elterjedésének időszakában, hiszen újra éled 

a magyar polgári pedagógia elméleti � lozó� ája. A nevelés hivatalos gyakorló terei (óvodák, 

iskolák) közül többen készek a változásokra, a pedagógiai alapviszonyok helyreállítására. A 

tudás korszerű (kor szerinti) értelmezése, a tanulás kompetenciafejlesztő modellje (Nagy József 

2000.) egyértelmű utat mutat a pedagógusképzés elméleti és gyakorlati problémaköreinek. A 

professzionális (hivatásos) nevelés a közoktatás területén a kognitív (értelmi), az individuális 

(lelkületi) és a szociális (társaslelkületi) fejlesztés feladatainak, problémáinak megoldását, a 

gyermek tökéletesedési folyamatának segítését jelenti. A három terület együttes kezelése szak-

szerű pedagógusi felkészültséget igényel, amely magába foglalja az értékes neveléstörténeti 

(egyetemes és hazai) hagyatékot, a polgári, nemzeti, keresztyén szemléletű nevelés� lozó� át 

és nevelés-oktatás tanokat. Ugyanakkor a pedagógusképzésnek hangsúlyozottan is fel kell 

készíteni a tanítókat, a tanárokat a karizmatikus közvetítőművészetre (Karácsony Sándor pe-

dagógiai nézetei).

Nagy József és kutatócsoportja igen eredményes munkát végzett az iskolai tanulás egyik 

problematikus területén, a kognitív komponensek feltérképezésében. A sokszor szakszerűtlenül 

kezelt, magára hagyott alapkészségek, képességek (olvasás, írás, beszédtechnika, alaplogikai 

műveletek) igen nagy problémát jelentenek. Intézményünkben ezért különös gondot fordítunk 

a kognitív rutinok, készségek képességek szakszerű fejlesztésére az elméleti – módszertani – 

gyakorlati képzés során. A fejlesztő pedagógia, a di� erenciáló pedagógia és a drámapedagógia 

a kötelező stúdiumok közé került. A gyakorlóiskolai szakvezetők külön felkészítésben is ré-

szesültek ezen a területen. Jelenleg pedig a külső gyakorlóhelyeken, szervezetten mintegy 30 

iskolában készítünk fel pedagógusokat a súlyos probléma kezelésére. Mivel végzett hallgatóink 

jelentős része kisebb települések iskoláiban helyezkedik el, így különösen sajátos, felzárkóztató 

programok kidolgozására is számítanunk kell. Szeretnénk, ha minél előbb, a közelben (Kocsér 

község) egy kontrol kistelepülési gyakorlóhelyet (iskolát) tudnánk működtetni, ahol nemcsak 
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a külső komplex gyakorlat alkalmával, hanem folyamatosan is tapasztalatokat szerezhetnének 

hallgatóink a kritikus készségek diagnosztizálása, és fejlesztése területén.

„A kognitív forradalom felnyitotta a fekete dobozt, behatolt abba: a pszichikum, az értelem 

belső szerveződését, működését kutatja. Néhány évtized alatt gyakorlatilag is hasznosítható 

eredményeinek sokasága gyökeresen megváltoztatta az önmagunkra vonatkozó szemléletün-

ket, beszédmódunkat. Ez az új tudás fordulatot ígér a pedagógiában is, szemléletmódjában és 

beszédmódjában egyaránt. Ennek megfelelően kompetenciákat fejleszthetünk, motívumok 

létrejöttét segíthetjük, motívumrendszereket formálhatunk, képességeket, készségeket fej-

leszthetünk, a személyes tudat fejlődését mozdíthatjuk elő. Ezek válhatnak a nevelés konkrét 

céljaivá, feladataivá. Ehhez képest az ismeretek, a viselkedés, a magatartás tanítása a motiválás 

segítségével, vagyis a hagyományos szemléletmód, eszközrendszer és beszédmód bár fontos, 

de csak eszközjelentőségű. Ez a könyv (XXI. század és nevelés – szerző) tulajdonképpen ennek 

a pedagógiai fordulatnak a kialakulását, terjedését hivatott elősegíteni.

A szándékos, az intézményes értelmi nevelés általános célja is egyértelműen megfogalmaz-

hatóvá vált: a kognitív kompetencia értelmező szintje, értelmezésre nevelés. A spontán szocia-

lizáció csak a tapasztalati kognitív kompetencia kialakulását teszi lehetővé. Az értelmező szint 

szándékos intézményes nevelés nélkül nem bontakozhat ki.”40 

De az is természetes, hogy az i� úság örömmel fogad be mindent, ami szép és érdekes, ami 

új. A megszokott unalmas és érdektelen. A gyermek gondolkodása fogékony az új fogalmakkal 

szemben, mert még az alakulóban van, mozgékony, még nem merevedett meg, nem alakult 

ki végleges rendszerré. A � atal világ szellemi meghódítására, az önmaga megtalálására és ki-

építésére törekszik.  

A gyermeki fejlődés során más a fogalmak relációja, más a kiindulás, más az irány, más a 

szempont. Így pl. azt, hogy a tanításnak a gyermek értelméhez és felfogásához szabottnak kell 

lennie, a pedagógia már régen tudja és hirdeti. De mikor ma a pedagógia azt hangsúlyozza, 

hogy a tanításnak „gyermekszerű”-nek (kinddesgemäs) kell lennie, az egészen mást jelent. Ez 

azt jelenti, hogy a gyermekből kiindulva kell tanítani (vom Kinde aus) s nem a tárgyból és célból 

kiindulva.41 A gyermeknek nem a centrumnak (gyermek központúság), hanem a pedagógiailag 

diagnosztizált kiindulópontnak kell lenni. (Nagy László) Ezért kiemelt elméleti és gyakorlati 

stúdium a gyermektanulmányozás és a pedagógiai diagnózis. A központban a kultúra által 

igazolt értékek állanak. Ilyen központ, mint korábban jeleztem a Biblia is. Képzésünk alap-

rendszerébe, az általános értelmiségképzésbe is tartozik a bibliai tárgyak oktatása.

Az individuális, di� erenciáló fejlesztés új dialektikai, neveléstani fogalmak elmélyítését is 

jelenti. Azt látjuk, hogy bizonyos kifejezések, melyek nagy szerepet, sőt vezérszerepet játszot-

tak, egészen eltűnnek, s helyettük mások jelennek meg. Így pl. az erény, jellem, fegyelmezés, 

40 Nagy József: XXI. Század és nevelés 79. o. – Osiris Kiadó – Budapest, 2000.
41 J. Gläser: Vom Kinde aus. Hamburg u. Braunschweig 1920. – E. Kirste: Das Prinzip des Kindesgemäs-

sheit. Leipzig, 1916.
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tekintély, büntetés, általános műveltség, sokoldalú érdeklődés, kultúrfokok, formális fokok, 

tanalak, katekizálás, rávezetés, stb. már a reformpedagógia idején is elavult fogalmak voltak.

Sokszor egészen új és más fogalmak jöttek létre. Így: művelődés, kultúra, személyiség, 

spontaneitás, öncélúság, szabadság, megértés, aktus, alkotó tevékenység, öntevékenység, lelki 

struktúra, érték, öröm, önálló foglalkozás, alkotó munka, ösztönzés (Impulse), stb.

Napjainkban ismét új (akármennyire is hihetetlen) alapfogalom: az érték fogalma. Filozó� ai 

fogalom, de a pedagógiának is alapvető fogalma. A � lozó� a feladata az értékek megállapítása, a 

pedagógia feladata az értékek megvalósítása – vallotta Kerschensteiner. (¢ eorie der Bildung. 

57-105. 1. Dic axiologische Seite des Bildungsbegri� es.) A „megvalósítás” ismét egy újabb prob-

lémához vezet, a pedagógiai aktus fogalmához. Az aktus fogalma bizonyos ellentétben áll a 

reakció fogalmával, melyet a kísérleti pszichológia, s így a kísérleti pedagógia is, alapul vesz 

rendszerének kialakításánál. Spranger pszichológiája az aktusok pszichológiája. Az aktusok 

fogalmával rokon egy másik fogalom, mely szintén csak újabban jutott be a pszichológiába és 

a pedagógiába. Ez az élmény fogalma.

Az élmény fogalmában talán több az „én” passzivitása, mint az aktivitás, de maga Spran-

ger azt mondja, hogy a kettő nem határolható el szorosan. Pl. az ítélés, a más szeretete, jogom 

védelme aktusok. A megértés, a műalkotás élvezete, a mások által való szerettetés, ha sorsom-

ban Isten kezét érzem: ezek élmények. A pedagógia a szemléltetés mellé az élmény fogalmát 

is elhelyezi.

Az aktus fogalma ismét két fontos új fogalomhoz vezet, melyek a pedagógiában nagy sze-

repet játszanak. Egyik a munka fogalma (tevékenység). Úgy látszik, mintha ez a fogalom nem 

volna új, mert hiszen mindig volt szó a pedagógiában munkáról, főképp szellemi munkáról. De 

manapság ez a fogalom egészen más tartalmat s más jelentőséget is kapott. A munka egy-egy 

modern pedagógiai irányban egyenesen alapvető fogalommá lett, akárcsak a nevelő-tanítás 

fogalma Herbart pedagógiájában.

A munka is aktus, de oly aktus, melynek célja valamit létrehozni, aminek egyúttal 

jelentősége van az élet szempontjából. Az aktus, Spranger értelmében, szellemi jelenség, de a 

munka nemcsak ez, s így némelyek szemében merőben más, mint az aktus, s vele összefüggésbe 

sem hozható. Pedig behatóbban elemezve, minden munka lényege s eredete szellemi aktus, 

még akkor is, ha keresztülvitele a kéz dolga. Sőt a tevékenység az ész, az érzület és a cselekvés 

összhangja. (Peztalozzi: Fej – Szív – Kéz elmélete) 

Ezen a ponton vezet át az aktus fogalma az alkotó munkához. A gyermekben teremtő erő 

lakik, s ezt a teremtő erőt kell kifejleszteni. A hagyományos pedagógia a gyermeket passzív 

szerepre kárhoztatta, csupán a befogadó képesség volt a fontos. A professzionális nevelő ezzel 

szemben a gyermeket nemcsak aktívnak akarja látni, hanem alkotónak, ki újat produkál. A 

gyermekben ezek az alkotó erők (lelki struktúrák) szunnyadnak, fel kell ébreszteni őket, s önál-

ló tevékenységgel alkalmat adni arra, hogy erőit kifejlessze. Így a gyermek fantáziája meséket 

alkot, rajzokat produkál, a gyermek föltalál és kitalál mindenféle ügyes szerszámot, hajót épít, 

szobrot készít, képet fest, verset ír, repülőgépet szerkeszt, s egészen új ötleteket, új kifejezéseket, 
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új formákat s új tárgyakat alkot. Itt már nem csak élményekről van szó, amelyek alkalmával a 

gyermek lelke inkább befogadó, hanem aktusokról, tevékenységekről. 

Ez azután a pedagógia egyik igen fontos alapfogalmához vezet: az öntevékenység fogalmához. 

Ez a fogalom Montessori óta jutott a pedagógiában ahhoz a vezető szerephez, amelyet azóta 

meg is tartott. Azok a tervek, projektek pl. „Dalton-Plan”, „Jena-Plan” stb. néven ismeretesek, 

mind ezen a fontos alapelven alapszanak. Így a tanítás régi fogalma helyébe az öntevékenység 

útján való ismeret-szerzés, képességfejlesztés fogalma lép.

A gyermeket a gondolkodási folyamat alakulása során végigkíséri az erőteljes érzelmi töltet 

is. Kiss Tihamér munkáiban részletesen is olvashatunk a gyermekek alap a� ektív megnyil-

vánulásaitól és a kisgyermekkorban jelentkező első érzelmi, lelki folyamatok sajátosságairól. 

Mintegy 4-6 éves korban vallásos érzelmei is megnyilvánulnak a fejlődő személyiségnek. Piaget 

felhívja a � gyelmünket, hogy a személyiség egészének fejlődésfolyamatában szoros összefüggés 

van az értelmi és az érzelmi fejlődés között. A kisgyermek az első életévében kezdetben öröklött 

ösztöncselekvésekkel oldja meg életfeladatait, majd próbálkozó tevékenységgel kezd ismerked-

ni a külvilággal. Saját magáról és a külvilágról szerzett információk még egybefolynak, s csak 

a második életévtől kezdődik az elkülönülés az „én” és a „más” között. „A más személyekkel 

kapcsolatba kerüléskor e tudatosulási folyamattal párhuzamosan alakulhat ki az a� ektív vi-

szony átélése, jelenhetnek most már meg az inter-induviduális érzelmek.”42 A szeretet érzelme 

akkor alakulhat ki, ha már di� erenciálódott az én és a másik. Így például a gyermek, a köz-

vetlen környezet felé történő megnyilvánulását pl. a kapaszkodási ösztönt más kifejezésekkel 

is megtanulja (valakihez bújás). Az érzelmek fejlődése az értelmi fejlettségtől is feltételezett, 

hiszen a világról képzeteknek, felfogó-, és megértő asszociációs rendszereknek kell születnie. 

A kognitív kompetencia fejlesztése az előzőek értelmében szoros relációt mutat az érzelmi 

struktúrák működésével, amelyet Imre Sándor nyomán nemes érzületnek is nevezhetünk. Mint 

korábban kifejtettem Nagy József és kutatócsoportja nagymértékben feltérképezte a kognitív 

kompetencia részterületeit, a kognitív rutinokat, készségeket, képességeket, motívumokat. A 

lelki strukturális működés során rámutattunk, hogy a professzionális nevelés dinamizmusa a 

„herbarti reáléban” valamilyen elmozdulást eredményez. A kognitív kompetencia tartomány 

„legbensőségesebb elemei” nagy valószínűséggel találkoznak az érzületi struktúra pneumati-

kus elemeivel is. Ez a találkozás egy igen mély, tartós lelkületi egységet hoz létre, amely igazából 

az érzelmi és a hitbéli meggyőződés alkotójává is válik. Tantárgyi struktúráinkban a tanító-hit-

tanoktató szakpár közös moduljai és az etika tárgy komoly segítséget nyújt a gyakorlótanítások 

ilyen irányú előkészületében.

A kognitív rutinok, készségek, képességek professzionális kezelése mellett szintén forra-

dalmi változás az elsajátítási motiváció kezelése. (Józsa Krisztián 2001.) Ez a tényező már nem 

csak kognitív kategória, főleg nem tisztán racionális elem. Egyértelműen emberi lelkületi meg-

nyilvánulás is, tehát nem lehet csupán „materiális következtetéssel” levezetni. A jelenség még 

42 Kiss Tihamér: Pszichológiai Szemle 1989. 6. szám – 541. lap
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addig racionalizálható, hogy az érdek anyagi töltetű is, de hogyan magyarázzuk a gyermekien 

tiszta tudásvágyat? A Piaget által törvényszerűen jelentkező értelmi érettség következtében 

a gyermek belső késztetésből kérdez, vagyis tanulni szeretne. (Ki ez, mi ez, miért korszak.) 

A kérdések elindítása tisztán belső motiváció, lelki szükséglet, vagyis olyan kategória, amely 

öröklötten determinált. Skiera a lelki szükségletek rendszerében (lásd előbb) egyértelműen 

alaplelkületi tényezőnek tekinti a tudásvágyat. Ennek értelmében az értelmi nevelés alapjává 

is válik, így a kognitív kompetenciatartomány fontos technológiai leírása mellett (Nagy József) 

a tudás iránti természetes vágy, lelki szükséglet állapotának diagnosztizálása is szükségszerű 

a pedagógiában. 

Kiindulásként érdemes megvizsgálni a neveléstörténet segítségével, hogy az iskola, mint a 

hivatásos nevelési színtér, a pedagógus, mint szakember hogyan szervezte, vezette az enkul-

turáció folyamatát. Sajnos igen sok esetben számolhatunk be arról, hogy kemény külső eszkö-

zökkel, erővel, hatalommal megfélemlítéssel érte el célját. (Németh A.; E. Skiera)43 Manapság 

is a tömeges megfélemlítés még a leghatásosabb stratégia. Gondoljunk csak az iskola klasszikus 

lelki megfélemlítő eszközére az osztályozásra, az „érdem-jegyekre”. Mindannyian átélhettük 

ennek lelki traumáját, (pl. az első „érdemtelen” elégtelent) majd beleszoktunk a rendszerbe. De 

milyen ez a rendszer? Biztos, hogy nem belső szükségleti tudásmotiváltság, hanem külső féle-

lemmotivációs struktúra. Már többször elemeztem a „fél” magyar nyelvi jelentésének kettős-

ségét, amelyben komoly lelkületi összefüggést is érzek. Mások (néprajzosok, matematikusok) a 

szimmetria jelenségét is párhuzamba hozzák. A keresztyén nevelés „egy pár”-ról beszél például: 

ha a pár fele egyedül marad, nem egész. Vagy megintcsak a magyar nyelv néhány szép kifejezése 

a feleség, felebarát, felekezet, a kettő, mint egy egész tartalmát jelenti. A „fél” mint mennyiségi 

mutató komoly minőségi, lelki tartalmú szimbólummá is válik, ha egyedül maradt. A magára 

hagyott fél elkezd félni. Minden bipoláris kapcsolatban így a pedagógiai közvetítésben is a fe-

lek együttműködése adja az egészet, tehát a nevelési – oktatási folyamat minőségét. Az iskolai 

tevékenység a kognitív szféra által vezérelt folyamat, így az ismeretek elsajátításának, a képes-

ségek fejlesztésének minőségét az elsajátítási motiváció eredete nagymértékben befolyásolja. 

V.3.2. A kompetencia értelmezése, kompetenciaelméletek

 kialakulása és hatása a pedagógiára

A „kompetencia” latin eredetű szó (competentia), jelentése: „illetékesség”. A Pedagógiai 

lexikon (1997) szerint: „alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet 

játszanak benne motivációs elemek, képességek, egyéb emocionális tényezők” (II. kötet, 266.). 

E fogalommagyarázat alapján nyilvánvaló, hogy összetett rendszerrel állunk szemben. A  szó 

hétköznapi  megfogalmazásban illetékességet, jogosultságot, hatáskört jelent.  

43 Németh András – E. Skiera: Reformpedagógia és az iskola reformája – Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 
Budapest, 1999.
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Az 1990-es évektől a kompetencia fogalma a pedagógia tudományában is fontos fogalommá 

vált. A témával foglalkozó kutatók szerinti megfogalmazásban: 

Az Európai Tanács szakértőjének (J. Coolahan) széles körben elfogadott meghatározása: „A 

kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasz-

talaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során 

fejleszt ki magában.” 

Halász Gábor az oktatás oldaláról közelíti meg a kompetencia fogalmát: „A kompetencia 

az a képességünk és hajlandóságunk, hogy a bennünk lévő tudást (ismereteket, készségeket és 

attitűdbeli jellemzőket) sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsuk.” 

A Felnőttképzési törvényben szereplő meghatározás szintén az oktatás (kurrikulum) oldaláról 

közelíti meg a kompetencia fogalmát: 

„A képzésben részt vett személy ismereteinek, készségeinek, képességeinek, magatartási, vi-

selkedési jegyeinek összessége, amely által a személy képes lesz egy meghatározott feladat ered-

ményes teljesítésére.”

A kulcskompetenciák 

2000 márciusában az Európai Uniós tagországok államfőinek döntése nyomán indult el az a 

folyamat, az úgynevezett liszaboni folyamat keretében, amely azt vizsgálta, hogy milyen kulcs-

kompetenciákra van szükség a sikeres élethez és a jól működő társadalom megteremtéséhez.

A kulcskompetencia az ismeretek, készségek és attitűdök transzferábilis, többfunkciós 

egysége, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és 

fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba és tevékeny legyen. A kulcskompetenciákat, 

a kötelező oktatás illetve képzés időszaka alatt kell elsajátítani. Fejlődésünket döntően megha-

tározza életünk első évtizede. Kompetencia területre nézve a fejlesztés egy hosszú folyamatnak 

tekinthető. Melyet kisgyermekkortól elkezdve a felnőtt korig tartó tudatosan felépített, meg-

tervezett lépésekből áll. A fenntartható növekedés záloga az egész életen át tartó tanulás, amely 

nélkülözhetetlen a  tudás alapú társadalomban.

A kulcskompetenciák, kialakítására kell törekednie a közoktatásnak. Az Európai munka-

csoport nyolc kompetencia területet határoz meg. Tevékenységük során értelmezték a kulcs-

kompetencia fogalmát:

„A kompetencia képesség a komplex feladatok adott kontaxtusban történő sikeres megoldá-

sára, amely magába foglalja az ismeretek mobilizálását, a kognitív és gyakorlati képességeket, 

a szociális és magatartási komponenseket és attitűdöket, az érzelmeket egyaránt (Rychen – 

Salganik- McLaughlin 2003; Mihály 2002.)

A magyarországi vonatkozásban a kompetencia kutatás kiemelkedő alakja Nagy József 

1995-ben de� niálta a kompetencia fogalmát, amelynek lényege, hogy a kompetenciát a szemé-

lyiség alkomponens rendszereként értelmezi, mely további komponensekre bontható. Mint a 

képességekre, egyszerű komplex készségekre, öröklött és tanult rutinokra és ismeretekre. a 
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személyiség három általános kompetenciájának (alapkompetencia) és egy speciális (felhasz-

nálói) kompetenciának egymást sajátosan átfedő rendszerét különbözteti meg: 

a) Az ember létezésének feltétele, eszköze az információfeldolgozást – az információk vé-

telét, kódolását, elemzését, termelését, használatát, közlését, tárolását - megvalósító kognitív 

kompetencia 

b) Az egyéni túlélés, életminőségének megőrzése, javítása a személyes (perszonális) kom-

petenciának köszönhető 

c) A csoportok, a szervezetek, a társadalmak életminőségének megőrzését, fejlesztését a 

szociális kompetencia szolgálja 

d) A munkamegosztás eredményeként sok-sok speciális kompetencia (hivatás, szakma, 

foglalkozás, tevékenységi kör) jött létre, amelyekből egy személy néhánnyal rendelkezik. 

Csapó Benő szerint a kompetencia egyenlő a pszichológiai elvek dominanciájával megsze-

rezhető tudással. 

A későbbiekben a fogalom tovább gazdagodott, megfogalmazásra került az egyén kognitív, 

szociális és személyes képességrendszere.
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A kulcskompetenciák összefoglalása

Kompetencia Meghatározás

Anyanyelvi kommunikáció

A kommunikáció a gondolatok, érzések és tények szóbeli és írásbeli 

formában történő kifejezésének és értelmezésének képessége (szövegértés, 

beszéd, olvasás és írás), valamint a megfelelő módon történő nyelvi 

érintkezés képessége a társadalmi és kulturális kontextusok  teljes skáláján 

– az oktatásban és képzésben, a munkahelyen, otthon és a szabadidőben.

Idegen nyelvi 

kommunikáció

Az idegen nyelvi kommunikáció nagyjából ugyanazokat a fő területeket 

öleli fel, mint az anyanyelvi kommunikáció: a gondolatok, érzések 

és tények szóban és írásban történő megértésének, kifejezésének és 

értelmezésének alapja (szövegértés, beszéd, olvasás és írás) a társadalmi 

kontextuso k megfelelő skáláján – a munkahelyen, otthon, a szabadidőben, 

az oktatásban és képzésben – az egyén igényei vagy szükségletei szerint. 

Az idegen nyelvi kommunikáció olyan készségeket is igényel, mint a 

közvetítéshez és a kultúrák közötti megértéshez kapcsolódó készségek. A 

nyelvtudás foka a négy dimenzióban, a különböző nyelveken, valamint az 

egyén nyelvi környezetétől és örökségétől függően eltérő lehet. 

Matematikai, 

természettudományi és 

technológiai kompetenciák

A matematikai kompetencia magában foglalja az összeadás, kivonás, 

szorzás, osztás, a százalékok és a törtek használatát fejben és írásban 

végzett számítások során, különféle mindennapi problémák megoldása 

céljából. A hangsúly inkább a folyamaton, mint annak kimenetén van, 

azaz inkább a tevékenységen, mint az ismereteken. A természettudományi 

kompetencia a természeti világ magyarázatára szolgáló ismeretek 

és módszerek használatára való képesség és hajlam. A technológiai 

kompetencia ennek a tudásnak és módszertannak az értő alkalmazása 

akkor, amikor az ember a természeti környezetet felismert igényeinek vagy 

szükségleteinek megfelelően átalakítja.

Digitális kompetencia

A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus 

alkalmazása munkában, szabadidőben és a kommunikáció során. 

E kompetencia a logikus és kritikus gondolkodáshoz, a magas 

szintű információkezelési készségekhez és a fejlett kommunikációs 

készségekhez kapcsolódik. Az információs és kommunikációs 

technológiák alkalmazásával kapcsolatos készségek a legalapvetőbb 

szinten a multimédiás technológiájú információk keresését, értékelését, 

tárolását, létrehozását, bemutatását és átadását, valamint az internetes 

kommunikációt és a hálózatokban való részvétel képességét foglalják 

magukban.
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A kulcskompetenciák összefoglalása

Kompetencia Meghatározás

A tanulás tanulása

A „tanulás tanulása” a saját tanulás önállóan és csoportban történő 

szervezésének és szabályozásának a képességét foglalja magában. 

Részét képezi a hatékony időbeosztás, a problémamegoldás, az új tudás 

elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének és beépítésének, valamint 

az új ismeretek és készségek különböző kontextusokban – otthon, a 

munkahelyen, oktatásban és képzésben – történő alkalmazásának a 

képessége. Általánosabban fogalmazva a tanulás tanulása erőteljesen 

befolyásolja, hogy az egyén mennyire képes saját szakmai pályafutásának 

irányítására.

Személyközi és 

állampolgári kompetenciák

A személyközi kompetenciákhoz tartoznak mindazok a viselkedésformák, 

amelyeket az egyénnek el kell sajátítania ahhoz, hogy képes legyen 

hatékony és konstruktív módon részt venni a társadalmi életben, és 

szükség esetén meg tudja oldani a kon  iktusokat. A személyközi készségek 

nélkülözhetetlenek a hatékony személyes és csoportos érintkezéshez, és 

mind a köz-, mind a magánéletben alkalmazhatók.

Vállalkozói kompetencia

A vállalkozói kompetenciának egy aktív és egy passzív összetevője van. 

Magában foglalja egyrészt a változás kiváltására való törekvést, másrészt 

a külső tényezők által kiváltott újítások elfogadásának, támogatásának 

és alkalmazásának a képességét. A vállalkozói kompetencia része 

az egyén felelőssége saját – pozitív és negatív – cselekedetei iránt, a 

stratégiai szemléletmód kialakítása, a célok kitűzése és elérése, valamint a 

sikerorientáltság.

Kulturális kompetencia

A ‚kulturális kompetencia’ a gondolatok, élmények és érzések különféle 

módon – többek között zene, tánc, irodalom, szobrászat és festészet – 

történő kreatív kifejezésének fontosságát foglalja magában.
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Hazánkban a kialakult kompetenciafogalmak mentén 1995-ben a Nemzeti alaptantervben 

fogalmazták meg az oktató- nevelő munka közös követelményeit. Elvárás lett a:

Hon- és népismeret; 

Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz; 

Környezeti nevelés; 

Kommunikációs kultúra; 

Testi és lelki egészség; 

Tanulás; 

Pályaorientáció.

Az előbbiekben megfogalmazott kompetenciákkal összekötve a műveltségterületek fejlesz-

tése feladatait is számba vette úgy mit az énkép, önismeret; hon- és népismeret; az európai 

azonosságtudat, egyetemes kultúra; az aktív állampolgárságra nevelés; a gazdasági nevelés; a 

környezettudatosságra nevelés; a tanulás tanítása; testi és lelki egészség; felkészülés a felnőttlét 

szerepeire. Szóhasználati módosításokkal, javításokkal 2007-es tantervi felülvizsgálatot végle-

gesnek ítélve az alábbi kulcskompetenciákat fogadta el:

anyanyelvi kommunikáció; 

idegen nyelvi kommunikáció;

matematikai kompetencia; 

természettudományos kompetencia; 

digitális kompetencia; 

hatékony, önálló tanulás; 

szociális és állampolgári kompetencia; 

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia; 

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

A kompetenciák alkotói az egymást átszövő képességtartományok. 

Napjainkban egyre több szó esik a készségek, képességek fejlesztéséről, lehetőségeiről, az 

adottságokról és a jártasságról. Érdemes ezen fogalmak tisztázása.

Adottságok (tálentumok)

Az adottságok (a rátermettség) mindenkinél más és más. Adottságnak nevezzük azokat 

a � ziológiai- biológiai- testi tulajdonságokat, amelyekkel az ember a világra jön, és amelyek 

tekintetében egyénenként igen jelentős különbségek állapíthatók meg. Ezek a tulajdonságok az 

emberrel vele születettek. Ezek lehetnek kedvezőek, de kedvezőtlenek is. Fontos megemlíteni, 

hogy a kedvezőtlen adottságok nem feltétlenül akadályozói a képességek kibontakoztatásának, 

ám ez ellenkező esetbe is érvényes. A kedvező adottságokból nem következik egyértelműen 

kedvező helyzet a képességek kialakítására. 
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Jártasságok

Köznapi használatban az új feladatok, problémák megoldását, ismereteink alkotó (kombi-

natív) felhasználását értjük alatta.  

A pedagógiai lexikon szerint az operatív tevékenység a cselekvés, a tudás, az ismeretek 

alkalmazásának egyik művelete. 

A készségek

Nagy Sándor meghatározásában a készség egy tevékenység gyakori ismétlődése révén tény-

legesen automatizálódik, majd a cselekvés során tudatos felidézés nélkül működik. (A készség 

szintjén működik például a számolási készség, az íráskészség vagy az olvasási készség stb.) Ez 

azt jelenti, hogy egy egyszerű matematikai művelet elvégzéséhez (pl. szorzótábla) nem kell az 

ismeretet tudatosan felidézni, hanem az a tevékenység során automatikusan aktivizálódik.

A Pedagógiai Lexikon szerint a cselekvés (és tevékenység) automatizált eleme, amely a tu-

dat közvetlen ellenőrzése nélkül funkcionál. A készség a teljesítményképes tudás része, tanulás 

eredménye, ahol kellő számú gyakorlás eredményeként, a cselekvéssor automatikusan lefut.

Képességek

Sokat beszélünk arról, hogy az iskolai oktató- nevelő munkában központi helyet kell, hogy 

elfoglaljon a képességek kibontakoztatása és a képességek fejlesztése. Így találkozhatunk a ké-

pességfogalom sokszínű értelmezésével. Értelmező szótár szerint a képesség magában foglalja 

az eredményes tevékenység belső feltételeit, a mozgósítható belső erők összességét. A képesség 

mindig egy tevékenység eredményes műveléséhez szükséges tudás, valamint a személyiségje-

gyek együttese. A pedagógiai lexikon szerint a „képesség: valamely cselekvésre, teljesítményre 

való alkalmasság, illetve ennek mértéke; tehetség. Minőségét, fokát részben az emberrel vele-

született adottságok, hajlamok, részben a környezeti hatások együttesének befolyására szer-

zett tapasztalatok határozzák meg. Az emberrel veleszületett adottságokból, hajlamokból álló 

rátermettség tehát a képesség fejlesztésének természetes feltétele; maga a képesség az emberi 

tevékenység folyamán alakul ki. Vannak általánosnak mondott képességek (intelligencia, kre-

ativitás), melyek a tevékenységformák széles körében jutnak kifejezésre; és vannak többé-ke-

vésbé különleges képességek (kézügyesség, zenei képesség, élénk, képszerű fantázia, képesség 

egyes sportágakban eredmény elérésére).”

Hétköznapi megfogalmazásban: kifejlesztett adottság, valamely cselekvésre, teljesítményre 

való alkalmasság, illetve ennek a mértéke. Minőségi fokát részben az emberrel vele született 

adottság, hajlam, részben pedig a környezeti hatások együttesének befolyására szerzett ismeretek, 

jártasságok, tapasztalatok határozzák meg. Vannak általánosnak mondott képességek és vannak 

különlegesek. A nevelés hozzájárul a képességek kifejlesztéséhez.

A képességek egy rendszert alkotnak. A képességek fejlődésén ennek a rendszernek a kiépülését 

és kiteljesedését értjük az emberben. A képességeknek többféle felsorolása, felosztása van. Az egyik 

szempontból vannak alapképességek és sajátos képességek.
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Alapképességek

Vannak képességek, amelyek többfajta tevékenység eredményes elvégzését segítik elő. Ilye-

nek:

Kommunikatív képességek: segítségükkel történik az információk közlése, fontos szerepet 

játszanak a személyek közti kapcsolatokban; ide tartozik a beszéd, olvasás és az írás.

Kognitív képességek: segítenek a világ megismerésében, helyes észlelésében, a jelenségek 

értelmes felfogásában, a tájékozódásban; pl. az észlelési, emlékezeti, képzeleti, gondolkodási, 

tanulási, alkotó képességek tartoznak ide. 

Pszichomotoros (cselekvési) képességek: a jól összehangolt, rendezett mozgások következ-

tében a sikeres tevékenységek, alkotások létrehozását segítik elő, pl. az olvasás, írás, rajzolás 

területén, vagy a sportban góldobás esetén. Idetartozik a kézügyesség, a szem-kéz koordináció, 

a mozdulatok, mozgások, mozgássorok elvégzésének képessége, ezek koordinációs képessége.

Ezek a képességcsoportok életünk nélkülözhetetlen velejárói, mert megalapozzák 

munkánk során sikereinket, hozzájárulnak reális önértékelésünk kialakulásához, befo-

lyásolják beilleszkedésünket, alkalmazkodásunkat, s nagymértékben hozzájárulnak a 

boldog, magabiztos, energikus, tenni akaró ember életéhez. Alapképességekkel minden 

ember rendelkezik, de minőségben és mennyiségben egyénileg di� erenciáltan, eltérően.

Sajátos képességek:

művészeti, 

műszaki, technikai, 

konstrukciós, 

pedagógiai 

vezetői

A felsorolt sajátos képességegyüttesek még feloszthatók különböző képességekre. Ezek meg-

határozott szakterületeken segítik hozzá az embert munkája során a sikeres teljesítményekhez. 

Ezeknek a képességeknek a megismerése is sok érdekességet rejt magában.

A készségfejlesztés főbb területei:

mozgás fejlesztése- pl. izomtónus fejlesztő feladatok, egyensúlygyakorlatok, utánzó játékok 

ritmusérzék fejlesztése,

grafomotoros készség fejlesztése, 

térbeli tájékozódás fejlesztése -pl. testséma- fejlesztés , az irányok megkülönböztetésének 

gyakorlása ,

érzékelés, észlelés fejlesztése (hallás, látás, szaglás, tapintás, kinesztetikus érzékelés) 

� gyelem fejlesztése 

emlékezet fejlesztése 

logikai készség fejlesztése 

nyelv - és beszéd fejlesztése44

44 (Forrás: Pinczésné dr. Palásthy Ildikó – Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok, Pedellus Tankönyvki-
adó; Dr. Hegyi Ildikó – Siker és kudarc, képességek és azok fejlesztése, Okker Oktatási Iroda
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V.4. A lelkületi (pneumális) képességek kiművelése

A mai pedagógiai kutatások egyik problémaköre a képességek tartalmának, fejlődésének 

vizsgálata. Ezen a területen belül szükségszerű az értelmi képességek halmazát rendszerezni, 

strukturálni, és a gyakorlati fejlesztés során mérésekkel igazolni az eredményeket. Ugyanakkor 

kérdés az is, hogyan lehet a kultúratartományt mélyen interiorizálni, hogyan lehet a memórián, 

kogníción túli, lelkületi beépülést optimalizálni?

A mai keresztyén pedagógia � gyelt fel arra, hogy a kognitív képességhalmaz individuális 

interiorizációja, igazi belső kultúratartománnyá válása a lelki képességek működésbe hozata-

lával, kiművelésével intenzívebbé válik 

A XX. század végi pedagógia azt is felismerte, hogy a kognitív képességek szabályszerű 

pedagógiai kezelése, a professzionális iskolai nevelés gerince.

Amennyiben megtanuljuk a képességtartományokat szakszerűen fejleszteni, úgy tartal-

masabban nevelünk. Ez szakszerű pedagógiai műveltséget feltételez, hiszen a képességek, 

jártasságok, készségek, szokások, rutinok szakszerű beépítése a „herbarti” reálé világába, az 

interiorizációs folyamat kezelése bonyolult algoritmusok sorozatát jelenti. 

Az iskolai nevelés a családi nevelés folytatása, ugyanakkor egy olyan közösségi nevelési for-

mula is, amely a társasreláció szakszerű pedagógiai kezelése. A tartalmas társasreláció minőségi 

emberi kapcsolatokat eredményez. A minőségi társaslekületi nevelés az értelmi képességek 

szakszerű fejlesztését természetes előfeltételnek tekinti, ugyanakkor a szeretetteljes nevelési 

légkör professzionális adaptálása a lelki képességek szakszerű kimunkálását is fontosnak tartja.

V.4.1. A lelkület pedagógiai funkciójának értelmezése 

a nevelés története alapján

A probléma pedagógiatörténeti megalapozottsága már Erasmusnál, Schleiermachernél, 

Pestalozzinál, Herbartnál és Petersennél is olvasható. Ha összekapcsoljuk a keresztyén hu-

manizmustól a XX. század első feléig terjedő európai tendenciákat, azt látjuk, hogy a nevelési 

cél a kognitív kompetencia és az érzületi együttműködés közös, együttes megvalósulás volt, 

hisz a mélyebb interiorizáció tekintetében kettősség, sőt később a magyar gondolkodásban 

három együttes oldal is megfogalmazódott: értelem – érzület – társaslelkület. Olyan pedagó-

giai rendszerek is létrejöttek, amelyek a lelki képességek kiművelését fontosabbnak tartották 

az értelminél. Imre Sándor például kidolgozta az érzületi pedagógiát. Az értelem kiművelése 

mellett kiteljesítette a jól ismert törvényt: „semmi sincs az értelemben, ami korábban ne lett 

volna az érzékekben”. Az érzékelés � ziológiai, pszichikailag, biológiailag értelmezett folyamat, 

amelynek genetikus eredete van, ugyanakkor az érzékelés mély érzületekké, lelkületté alakul 

át. A � zikális érzékelés beépülési eredményei tetten érhetők az emberi kognitív szférában. Pl. a 

(http://www.beszed.hu/keszsegek_es_kepessegek_fejlesztese) 2011.10.23.)
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felidézéshez, reprodukáláshoz érzületi tényezőre is szükség van (motiváltság). Imre Sándornak 

sikerült megtalálnia azt az értelmi – érzületi közös képességhalmazt, amellyel a legmélyebb 

lelki réteget, a „herbarti reálét” hozzuk működésbe. Mai értelemben az IQ+EQ rendszert.

Nagy László a gyermektanulmányozás atyja, a mai értelemben vett pedagógiai diagnosztizálás 

úttörője, a gyermekismeret, a gyermekből kiindulás és a motiváció elméletét továbbfejlesztve az 

érdeklődés pedagógiai tanát fejtette ki. A tudás iránti lelki szükséglet további fenntartása, mint 

öröklött lelki struktúrarendszer továbbfejlesztése az érdeklődés fenntartásával, fejlesztésével, 

speciális képességhalmazainak növelésével érhető el. 

Karácsony Sándor társaslelkületi pedagógiai közvetítőművészete alapján pedig egy újabb 

alapviszony is megfogalmazódik: az SQ+TQ szintézise.

V.4.2. A lelkületi képességek működési struktúrája

Karácsony Sándor egyik tanítványa Lükő Gábor, aki többször is megfordult főiskolánkon. 

Az egyik tanulmányában vállalkozott a lelkületi képességek szerkezeti működésének bemu-

tatásra.

LÜKŐ GÁBOR: PSZICHÉ-PNEUMA SZERKEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

Karácsony Sándor nyomán (Kézirat)

Gondolkozunk, beszélgetünk a világ folyásáról s a magunk életéről, de milyen keveset 

értünk mindebből. Csak annyit, amennyit éppen most elérhetünk az eszünkkel a világnak ezen a 

kis pontján. A világűrben nagyon kis pont ez, de legalább számunkra elérhető, meghatározható, 

4 x pont. Nézzük meg hát közelebbről, hol is vagyunk hát, hol ez a 4 x pont. Hogy eredményeink: 

ki ne csússzanak kezünkből, jelöljük meg őket gra4 kusan egy sík lapon.

Ez a lap a világ. Ennek egy pontjában találkoztunk. Jelöljük ezt a pontot. két vonal 

találkozáspontjával. Itt vagyunk mi most. Legyen a tiéd a kereszt felső szárai által bezárt szög, 

az enyém meg az alsó. Lehet, hogy csak kevéssé érdeklődünk egymás sorsa iránt s a kereszt szárai 

hegyes szöget zárnak be /1. kép/. De bármilyen szélesen teregetnénk is ki egymás előtt a lelkünket, 

csak egy pontban találkozhatunk: itt és most /2. kép/.

 

   

 1. kép           2. kép

Itt, ahol veled találkoztam, és most, amíg együtt vagyunk, amíg meg akarjuk egymást érteni. 

A következő percben talán minden elveszett: téged már más érdekel. Már csak a tested van jelen, 

a lelked ki tudja hol jár. De most még itt vagy, még ide 4 gyelsz.
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Az idő múlását jelöljük egy vízszintes vonallal, mely az itt pontján fut keresztül. Balról 

van múltunk: tapasztalataink, tanulmányaink, emlékeink, örömeink és bánataink, jobb felől 

pedig jövőnk: szándékaink, céljaink, reményeink és aggodalmaink /3. kép/.

3. kép

Hát a térben hol is vagyunk tulajdonképpen? Európa? Magyarország? Budapest ilyen utca 

s ilyen szám? - Nem. Mindez most tized-, vagy huszadrangú szerepet játszik a mi életünkben. 

Most, amikor a világ legfontosabb dolgáról beszélgetünk. A világot most TE jelented az én szá-

momra, mert egyedül rajtad keresztül érintkezem vele. Számodra viszont bennem összpontosul 

a világ: én képviselem előtted annak minden lényeges momentumát. Mert ha nem, ugyan miért 

álltál szóba velem? Nem akarom, nem szabad feltételeznem rólad, hogy eltitkolt, aljas szándé-

kaid vannak.

Persze Benned, Veled, Mögötted itt van az egész VILÁG, a maga titokzatos ismeretlenségében. 

Téged sem ismerlek voltaképpen. Most – igaz – találkoztunk, ebben a pillanatban megértettük 

egymást, de nem tudjuk, mit hoz a következő pillanat, mikor válnak el útjaink. És TE, meg a 

KÜLVÍLÁG csak féloldaláról határozzátok meg beszélgetésünk, gondolataink folyását. A má-

sik egyenrangú fél én vagyok, ÉN és az én egész BELSŐ VILÁGOM. A testem egységébe foglalt 

egyéniségem: az agyamban, idegeimben, érzékszerveimben elraktározott energiák, készségek és 

képességek, hangulatok és indulatok, törekvések, és ellenállások. A beszélgetés helye, az ITT tehát 

az ÉN egyéniségem és a TIÉDnek az érintkezési pontjában van. Az egyéniségemben feloldódott 

a múltam, a tiédben - az én számomra - feloldódott a jövőm. /4. kép/. 
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4. kép

Szükség volna tovább fejleszteni gra4 konunkat, de a papiros síkja korlátozza lehetőségeinket. 

Most már csak egyik fél lelki szervezetét tudom ábrázolni egy képen /5. kép/, de a beszélgető felek 

úgy is állandóan cserélgetik szerepüket s lelkük szerkezete lényegében egyforma, a kép tehát 

mindkettőjükre érvényes.

Beszélni csak arról tudunk, amit értelmünkkel többé-kevésbé meghódítottunk már. Ezt a 

megismert részt határoljuk el a térből és időből egy körvonallal, melynek középpontja a tudat-

világunk előterében lévő beszédtéma. De az ismeretlen külvilágból állandóan újabb ingerek érik 

tudatvilágunkat érzékszerveink útján és saját kíváncsiságunk is arra ösztönöz, hogy igyekezzünk 

megismerni a külvilágot. Így hát az értelmi szférán kívül eső világgal is vannak kapcsolataink. 

Jelöljük ezeket a lazább kapcsolatokat egy tágabb koncentrikus körrel.

A rejtélyes külvilág felől érkező ingerek sokszor félelmetesek, a kíváncsiság pedig gyakran 

hiábavaló erőlködésnek tűnik. Mindkettőhöz rendkívüli hit és bizalom kell, különben elvisel-

hetetlenné válik az egyik és reményevesztve megtorpan a másik. Ezt a HITET csak egy másik 

ember, csak TE adhatod meg nekem, a te szilárd meggyőződésről tanúskodó viselkedéseddel.

Agyam és idegrendszerem persze fáradékony, lusta, tehát védekezik túlságos megterhelése 

ellen. Elfelejti a ritkán felidézett, szükségtelennek látszó ismereteket és elfojtja a kellemetlen vagy 

nyugtalanító emlékeket. Igyekszik megóvni jó közérzetünket.

De nem csak a tér, hanem az idő nagyobbik fele is kívül esik ismereteim körén. Pszichém-

ben mégis érezteti hatásait mind az ismeretlen múlt, mind az ismeretlen jövő realitása. A múlt 

emlékei érzelmeket keltenek bennünk és értelmünk nem mindig tud uralkodni ezek felett. A 

jövő viszont szándékokat kelt bennünk, célokat tűzet ki velünk, s vágyainkon sem tud mindig 

uralkodni „szépeszünk”. Egyedül állva a világban martaléka volnék álmaimnak és vágyaimnak, 

csak egy más valakivel, a Te segítségeddel tudok uralkodni rajtuk. Veled és hozzád hasonlókkal 

szeretnék találkozni a jövőben is. Ilyeneket keresek az ismeretlen világban és bízom hozzá, hogy 

meg is találom őket, a feleimet, akiknek társuk leszek jóban-rosszban. Ez az ÉLET útja, előre visz 

térben-időben: a TÁRSADALOMba. 
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Jelöljük az Élet útját külvilágom és jövőm között egy 45o-os vonallal. Ellenkező irányban, 

múltam és belvilágom felé visz a Halál útja, a prostitúció. Ha a múltat csak azért álmodom 

vissza, hogy magamról megfeledkezzem, ezen az úton járok. Ha viszont a külvilágban is csak a 

múlt emlékeit akarom újraélni, rajongó vagyok és csak a semleges tömegnek lehetek passzív tagja. 

Ennek ellenkez6je a jövőben is csak saját egyéniségét féltő ember. Ez elfojtja magában a kétségek 

és a kritika hangját és mániájában magára marad. A magányba pedig beleőrül.

Hogyan találkozhatok hát veled a társadalomban? Többféle lehetősége van ennek, de egy-egy 

adott esetben mégis csak egyetlen egy. Hogy ez melyik, az a másik féltől függ, TETŐLED. Nekem, 

a kezdeményező első személynek hozzád kell igazodnom. Ha a TE lelkedben pillanatnyilag érzel-

meid uralkodnak, hiába magyarázgatok neked világosan összefüggő dolgokat. „A sírókkal együtt 

kell sírni és az örvendezőkkel örvendezni!” Értelmesen beszélni csak nyugodtan gondolkozó em-

berrel lehet. De az értelmes szó is üresen kong annak fülében, aki közösséget formáló tettekre vár.

5. kép (az „elfolytás” szó a kéziratban így szerepel)

Az ember lelke egység, megbonthatatlan. Nem különíthető el benne hangulata, gondolata, 

és szándéka. De mi most, hogy jól megértsük egymást, mégis válasszuk el őket egymástól gra-

4 konunkon, a 6. képen. A kép két oldalán külön-külön jelöljük a két egymáshoz viszonyu1ó fél 

lelkének, pszichéjének tartalmát egy-egy vastagabb vonalú körívvel, középpontjában a nyugalmi 

állapotot kívánó értelemmel. A kör két szélén jelöljük a labilisabb akarat és az érzelmek biro-

dalmát. Néha ezek kerülnek a kör középpontjába, azért húzzunk ezek köré egy-egy vékonyabb 

vonalú kört. Mindkettőnek szélén ott van az értelem is, – ezt nem tudja az ember soha teljesen 

kikapcsolni, – de mindkettőnek világa túlterjed a lélek belső terén, az akaraté a megfoghatatlan, 
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értelmileg megközelíthetetlen lélek világába, a hitben, az érzelemé pedig a tudomány számára is 

hozzáférhető anyagi test felé, a közérzetben.

Ezek szerint ötféle lelkiállapotot tudunk megkülönböztetni, bár kettő közülük inkább csak 

határolja lelkünket: a hit, meg a közérzet. Ebben az ötféle lelkiállapotban mind más és más az 

emberek egymáshoz való viszonyulása. E viszonyulásokat a kép középső hasábján mutatom be. 

Ezeknek az állandósult formáit nevezzük kultúrának.

6. kép

Minden szűkebb emberi közösség kialakított magának egy sajátos kultúrát, hogy 

egyedei viszonyulni tudjanak egymással, egymáshoz. Ahány ház, annyi szokás, – mondták a 

régiek. Ahány nép, annyi nyelv és hagyományos tudomány, annyi szokásos viselkedésmód és 

annyi művészi stílus. Sőt a vallásos viszonyulásban és a jogszokásokban is gyakran érvényesül 

a kisebb közösségek sajátos felfogása. De ezek ismertetése már nem fér bele- ennek a vázlatos 

ismertető kis írásnak a keretébe. Akit érdekel, olvashat róla Karácsony Sándor könyveiben, a 

Magyar nyelvtan társaslélektani alapon /1938/ Bevezetésében (XVI-XXV. és XXIX-XXXVII. 

lapokon), meg A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja (1939) 107-223. és 291-300. 

lapjain. Magam is több alkalommal írtam a művészetben megvalósuló érzelmi viszonyulásról. 

1942-ben A magyar lélek formái című kötetben, azóta sok kisebb tanulmányban, melyek most 

összegyűjtve jelennek meg a Gyökereink című füzetekben (199l-től).

Az emberiség azonban csak tengődik a múlt kulturális örökségén, s azt is gondatlanul 

elpocsékolja, ha nem élteti egy titokzatos Erő. Ezt a feszítő Erőt persze csak az érzékeli, aki 

belekapcso1odótt áramkörébe. Két pólusát és kerengő pályáját a 7. képen próbálom meg 
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ábrázolni. A gömb alakú végtelen térben az anyag és a szellem pólusai körül száguldó áramlatnak 

képzelhetjük ezt az Erőt, mely parabola alakjában megkerüli a végtelenséget, hogy lelkünk és 

testünk közötti feszültségben éltessen bennünket. Itt lebegünk az űrben, ha életünk valóban méltó 

erre a névre. Ez az elképzelhetetlen nagy, ez a borzalmas nagy ERŐ tartja fenn a világűrben 

lebegő égitesteket is és kergeti őket maga körül. Csak Ady Endre szavaival szólhatunk róla méltán:

Napsugarak zúgása, amit hallok, 

Számban nevednek jó íze van, 

Szent mennydörgést néz a két szemem,

Istenem, Istenem, Istenem...

7. kép

Karácsony Sándor az „én és a más(ik)” társasrelációjából indul ki. (Lásd előbb) Lükő Gábor: 

Pszichénk szerkezete és működése - Kézirat 1994.)A pedagógiai relációban az „én” értelmezését 

a szabadság gondolatával köti össze, mely egyben az emberi autonómia és a társas viszony 

modern megközelítése. A gyökerek tehát az én viszonyulásaiban keresendők. Az erasmusi 
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keresztyén humanizmus újra felsejlik ebben az elméletben, amely a XX. század elején két 

pedagógiai irányzat kialakulásához vezetett. Az egyik az emberközpontú humanisztikus 

jellegű pedagógiai irányzat, a másik Peter Petersen és Karácsony Sándor nevével is fémjelzett, 

gyermekekből kiinduló keresztyén humanizmus. Az utóbbit jelenleg a magyar közoktatás 

még nem értelmezte újra, így Magyarországon főleg a gyermekközpontúság eszméje terjed 

el, tehát a gyermekből kiinduló, társaslelkületi, keresztyén értékközpontú nevelési rendszer 

kimunkálásra vár. (A II. világháború után, Magyarországon a keresztyén neveléssel nem 

foglalkoztak különösebben, ezért elhalt ez a probléma.)

Karácsony Sándor autonómia elmélete felveti a „más(ik)hoz” fűződő viszony képesség-

rendszerét, tehát nincs önmagában független ember, „egyedüli” szabadság, mint pl. a semleges 

nézetű, önmegvalósító, humanisztikus jellegű iskolákban. Nem lehet nevelési cél csupán az 

individualizáció, mert az elszigetelődéshez vezet. Az autonóm egyénhez egy társ mindenkép-

pen kapcsolódik. Tehát a társasrelációkon működő képességtartományok kimunkálása már a 

kisgyermekkortól (születéstől) megkezdődik. A nevelési folyamat során meg kell találni a társas 

együttműködés állandó gyakorlását, amely a közösségi nevelés alapja lesz. A közösségi nevelés 

tana eltérő lehet a nevelés� lozó� ai gondolkodásban. Jól ismert eljárás, amely során „elrendelik”, 

meghatározzák, hogy milyen konkrét közösségben kell nevelni a gyermeket (iskolai osztályba, 

csoportba válogatás stb.)

Szintén gyakori a humanisztikus közösségelmélet, amely szerint a közösséget több auto-

nóm, önálló, önmegvalósító lény alkotja, a társas relációkat a maximális tolerancia jegyében 

gyakoroltatják.

Karácsony Sándor pedagógiája szerint viszont nem lehet magányos, atomizált, elszigetelt 

emberek körében lelkületi közösséget alkotni. Először az egyén és a társ egymásra találásának 

motívumát, képességtartományait szükséges működésbe hozni.

Karácsony Sándor nevelési elvei szerint az értelmi képességhez hasonlóan, a lelki struktu-

rális és a mélylelkületi képesség (reálé) kompetenciahalmaza is kiművelhető. A mélylelkületi 

képességben is vannak nagyon könnyedén lezárható (lezáródó) komponensek, és természetesen 

vannak hosszasan kezelendő struktúrák, amelyek szakszerű fejlesztése bonyolult minőségi 

tényező. Az igazi minőség gyökere abban is rejlik, hogy sikerül-e megtalálni a kognitív ké-

pességhalmazok mellett a mélylelkületi képességhalmaz szakszerű tökéletesedési folyamatát.

E. Skiera gondolatai alapján, a lelki képességhalmazok közül, a tudás iránti lelki szükséglet, 

a tudásvágy, alkotásvágy � ziológiai szükségletrendszerének kifejtése, továbbgondolása során 

rájövünk, hogy egyértelműen találhatók olyan képességcsoportok, amelyek a lappangó tudás-

vágyat is érdeklődéssé alakítják.

Az érdeklődés fenntartásához egy újabb, magasabb szintű képességcsoportra van szükség, 

az akarati képességek csoportjára. Az akarati képességek csoportja indukálja a skierai lelki 

szükségletek közül a felelősség érzületét.

Továbbá felfedezhető egy olyan elemi szintű akarati tényező, amely egy „másik” elemmel 

társas felelősséget alkot, amely részben szintén akarati képesség, de összetettebb, magasabb 
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szintű, a mások iránti felelősséggé fejlődik. Az önmagunk iránti felelősség genetikusan job-

ban kódolt, mint pl. a mások iránt érzett felelősség, de ennek is érzékelhető a gyökere, pl. 

az anya – gyermek kapcsolatban. A felelősség képességrendszere, önmagunk és mások iránt 

érzett felelősség szükséglete újabb képességcsoportokkal bővülhet, nevezetesen a fegyelem és 

az önfegyelem képességcsoportjaival.

A fegyelem és az önfegyelem képességcsoportja tovább alakít egy nagyobb egységet, a társas 

együttműködési képességhalmazt, amelynek megnyilvánulása, pl. a családszeretet, a családi 

orientáció. A családszeretet, a mikroközösségben történő együttműködés képességhalmaza 

indukálja a makroirányú lokális érzületet, amely a nagycsaládok, a rokonság, a lakóközösségek, 

a lakóhely, a szülőföld, a szülőhely lelki viszonyulásait hordozza magában.

A lokális érzület magas szintű tökéletesedése az általános emberszeretet, mint általános ér-

zületi képességet: a nem ismert emberek, vagy a hozzánk kevésbé közelálló emberek tiszteletét, 

az emberi békesség képességhalmazát hozza létre.

Fontos elágazási pont a békességig eljutó képességhalmazok kiépíthetősége. Ez a képességi 

szint a modi� katív képességekkel is rokonítható. Az élettelen és élő világ elágazási rendsze-

reiben, az én viszonyulás során: én – másik; én – más, az elsődleges probléma a természet, a 

környezet és a társadalom iránti harmónia képességének kérdése. Ez a képességhalmaz az élő és 

élettelen közötti átmenetet képezi, ezért elágazási pont, mivel a természet élő, de úgy élő, hogy 

„nem csak ember” Karácsony Sándor szerint. E terület két lelkületi képességhalmazt mozgat, 

az egyik az „én” és a természeti (természetes) – élő, de nem ember; a másik, a másodlagos 

környezet esetében a nem élő társasrelációt minősíti. Az élettelen megbecsülése befolyásolja az 

élő megmaradását is. Az élő és az élettelen között biológiai – � zikai különbözőség él, de a lelki 

képességek összefogják a különbséget és továbbfejlődve egy újabb képességigényt mutatnak.

Megjelenik a transzcendentális viszonyulás képessége, vagyis a világnézeti beállítódás egy 

sajátos képességhalmazáról beszélhetünk, amely az ember életében egy elágazó fejlődési le-

hetőség.

Ha az anyag kerül a középpontba, akkor nincs választható állapot, amelyet az élő és az 

élettelen között tovább lehet fejleszteni, hanem csak az élettelenhez viszonyul, így nem alakul 

ki pl. az istenkép, sőt pedagógiailag nem értelmeződik a gyermekkép, a gyermekből kiinduló 

társas reláción alapuló nevelés, közvetítőművészet. Ebben az értelemben egy zsákutcát értünk 

el, hiszen a matéria, pl. a pénzvilág, az iskolában a tananyag, a tantárgy stb. határozza meg a 

legfelsőbb tudatot, az iskolai arculatot. Ha megtaláljuk az élő természet és az élettelen környe-

zetünk közötti élő viszonyulást, akkor juthatunk el ahhoz a transzcendentális kompetenciához, 

amely során megjelenhet, a megbizonyosodás képessége, melynek a legmagasabb formája a 

megbékélés társas relációja.

A megbékélés eredménye pedig a harmónia: a tudás minőségének a legfontosabb mutatója; 

az ismeret és a képesség, az ismeret és a lelkiismeret egysége.
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V.4.3. A társaslelkületi együttműködésre történő felkészítés 

Karácsony Sándor pedagógiai tevékenysége már több éve tananyag a Nagykőrösi Főiskolán, 

hiszen a jelenlegi képzés a szellemi arculatát a XX. század első felének református nevelés� -

lozó� ájából meríti. 

Karácsony Sándor nem tartotta magát politikusnak, csupán a közjóért szolgált, a közélet 

tisztaságáért küzdött. Megnyilatkozásai, előadásai, művei viszont sem a II. világháború előtti, 

sem az utáni diktatúrának nem tetszettek. Valószínű, hogy a Karácsony Sándor által elképzelt 

közéleti szereplés a diktatúrában gyakorlatilag politizálásnak tűnik, a demokráciában azonban 

két különböző terület, melyek kölcsönösen hatnak egymásra. Karácsony Sándor elsősorban 

a problémaérzékenységével ragadta magával a környezetét, szinte magába szívta a társadalmi 

– lelki feszültséget. Karácsony Sándor közéleti ember volt, olyan polgár, aki szakmáján, hivatá-

sán keresztül hatott szűkebb és tágabb környezetére; közszereplései alkalmával társaslélektani 

alapon magyarázta gondolatait.

Felfogása szerint a politika nemcsak az értékek, érdekek, viszonyok érvényesítése, hanem a 

vitás jogviszony rendezése. A jogviszony Karácsonynál szomatikus társaslélektani kategória 

is: „az egyik embernek a másik embertől függő jó életérzése.” Az emberi kapcsolatokat mellé-

rendelő viszonyrendszernek tartotta. Klasszikus gondolata: a jó életérzést egy valami válthatja 

ki az emberből, ha helye a nap alatt megvan, s azt nem korlátozza a másik ember részéről 

annak a másik embernek a helye a nap alatt, ha független az egyik ember a másik embertől. 

A jog egyetlen elképzelhető formája az autonómia: az egyik ember autonómiáját csak abban 

az esetben vagyunk hajlandók kétségtelenül biztosítottnak elismerni, ha az egyik ember előbb 

a másik ember autonómiáját magához képest kétségtelenül biztosította. Az én autonómiám 

záloga hozzád képest, a te énáltalam biztosított autonómiád hozzám képest. Ez kon  iktust 

szül(het), tehát a plurális polgári demokráciában, a „közjó” a szembenálló felek összeütközé-

seiben alakul ki. Egyes csoportokon belül erős a csoportalakzat, amely mereven lehatárolja a 

döntéshozó hatékony problémamegoldási hajlamát.

Karácsony Sándor megfontoltan volt radikális, konzervatív hajlandóságúnak mutatta ma-

gát. Csökkenteni javasolta az objektív társadalmi összehasonlítást, és kiemelte, hogy növelni 

kell az „én – összehasonlítás” jelentőségét. (Mai pedagógiai értelmezésben: esély- és kompeten-

cia – alapú önértékelési rendszer!) A társaslélektan és az identitáspszichológia (Erikson) hatás-

rendszerére is korán ráérzett: meghatározott szerepet adott az egyéni és a történeti kontinuitás 

meta� zikai és transzcendentális dimenzióinak. A testi én köré felépülő szimbolikus világ az 

anyag és a szellem feszültségében él. Karácsony társadalmi reformkoncepciója evangéliumi 

megalapozottságú. A vallás a lét pneumatikus (szellemi – lelki) beágyazottsága. A psziché (testi 

lélek) is átszellemül: a jog, a művészet, a tudomány, a társadalom is vallássá válik. Lélek hatja át 

az egész közéletet is. A népi közösség nem egyszerűen közvélemény, hanem nemzet, gyülekezet, 
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család stb. Az egész kultúra áhítatos fokra emelkedik, amely világrenddé növekedik. Nemzet 

– világrend – szeretet: transzcendens értékvilág, amely egyetemes ébredést hozhat létre …

A mai magyar keresztyén nevelés� lozó� a hivatásos nevelésről vallott nézetei megerősítik 

a gyermeki kompetenciatartományokból, a reáléból (Herbart) a lelki szükségletekből (Skiera) 

történő pedagógiai és közvetítőművészetet úgy, hogy az általános (globális) európai (keresz-

tyén) nemzeti kulturális, etikai értékek kerülnek a nevelés középpontjába. A bibliai szellemű 

nevelés gyermekközpontúság helyett a gyermekből történő kiindulást (Peter Petersen) a gyer-

meki (sokszor gyermeteg), problémamegoldás helyett az enkulturációs folyamatot (az értékre 

nevelést) helyezi az előtérbe. A minőségi nevelés különös gondot fordít a gyermek kulturált, 

otthonos életterére és az emberileg természetes időbeosztásra. (Jena-Plan iskolák)

Karácsony Sándor a pedagógiát elsősorban művészetnek tartotta. Véleményem szerint is 

közvetítő – segítő művészet és egyben gyakorlótér, amely során egész egységeket, „Éneket” 

fejlesztünk. A kognitív tartalmak kezelése során a lelkületi minőséget segítjük kiteljesedni. 

A belső tartalmak az önrendszer építése nem félelemorientáltan, hanem szeretetmotiváltan, 

vagyis pozitív lelkületi együttműködéssel történik. Jól bizonyítható, hogy ennek ellenkezője – a 

félelemmotiváció általában lelki bénultságot eredményez. A világunk félő fél emberekkel lesz 

tele, akik önzők és életutukat az önhittség és nem a nemes önbizalom vezérli.

A nemes önbizalom rugói (Arany János nyomán) a minőségi nevelés, így a kognitív kom-

petencia fejlesztésének is a mozgatói, motívumai. Ezek a motívumok a lelkületi együttműkö-

dés; a társas lelkületi (Karácsony Sándor) működés szabályszerűségei, amelyek a pedagógia 

közvetítés, lelki áramlás, a   ow (Csíkszentmihályi Mihály) törvényszerűségeivé válnak: a jövő 

iskolájának minőségét jelentik.

Főiskolai Karunk pedagógiai szakmai csoportja az elmúlt években kiemelten is foglalkozott 

a tartalmas értelmi fejlesztés és a lelki strukturális nevelés gyakorlati megvalósíthatóságával. A 

gyakorló iskolában a Magyar Reformpedagógiai Társaság Jena-Plan munkacsoportja a holland 

rendszerű struktúra elemeinek adaptálásával foglalkozott. A Peter Petersen által elkészített ere-

deti programból főleg azokat az elemeket kívántuk érvényesíteni, amelyek a harmonikus lelki 

fejlődés, a tanulói természetes tanulás és az értelmi képességek di� erenciált fejlesztését célozta 

meg. A természetes időszervezés (ritmus) a gyermeki sajátosságokat érvényesítő térberendezés, 

a tanulói egyéni fejlődési ütem kezelése összességében a konkrét mérhető eredményeken kí-

vül az érzületi síkon is pozitív viszonyulásokat eredményezett. Erről a tevékenységről néhány 

szakdolgozat is beszámolt (Bartháné Járó Anita: A lelki szükségletek kezelése az értelmi ne-

velés során; Baloghné Lászlóné: A gyermekből kiinduló lelki szükségletekre épülő pedagógia 

gyakorlati megvalósítása a tanítói tevékenység során). 

Jelenleg a kompenzálásra szoruló első osztályosok értelmi és érzületi nevelésének (lokális 

és a hitbéli identitás) problémáját szeretnénk tovább elemezni. Többek között olyan napközi-

otthonos csoportok fejlesztő munkáját értékeljük, amelyekben elsősorban az előzetes pedagó-

giai diagnosztizálásra építve az értelmi képességek, a tanulási elsajátítási motiváció és a tudás 

iránti lelki szükséglet érzületi megnyilvánulásait helyezik az előtérbe. A gyakorló iskola egész 
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napos osztályaiban pedig az első és második osztály egységes projektrendszerű programjával 

szeretnénk a közös tartományokat tökéletesíteni. 
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VI. A NEVELÉS ÚJ TARTALMI KIHÍVÁSAI 

VI.1. Hagyományos tartalmak: a nevelési cél- és feladatrendszer 

kettős determinációja

Az egyházi pedagógusképző felsőoktatási intézmények neveléstudományi oktatásában az 

elmúlt években több tartalmi kérdés került újraértelmezésre, átgondolásra. Intézményeinkben 

a keresztyén nevelés neveléstörténeti áttekintése mellett neveléstani problémák ütköztetésére is 

sor került. Több konferencia keretében is éles vita alakult ki bizonyos nézetek között: a Nagykő-

rösön rendezett nemzetközi reformpedagógiai konferencián német-holland-magyar szakem-

berek fejtették ki véleményüket, (Lásd: Tanulmánykötet)45 az ősz folyamán pedig az Országos 

Református Tanáregyesület konferenciáján került sor a különböző irányzatok egyeztetésére. 

Tanszékünk a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Neveléstudományi 

és Hitoktatói Tanszékeivel is szervezett közös tanácskozásokat és a katolikus képzők szakem-

bereivel is konzultációkat folytattunk.

A jelen fejezet azokat a kérdéseket és válaszokat foglalja össze, amelyek során egyetértés, 

illetve többségi vélemény alakult ki.

A nevelés kettős értelmezése - a nevelés, mint egyetemes hatásfolyamat

A makrotársadalmi folyamatok szempontjából a nevelés célja a társadalom céljaival azonos: 

a hatalom alá vetett ember formálása a társadalmi arculatnak megfelelően.

Még a nevelés módszere is a társadalom szerkezetétől függ: a direkt irányításon alapuló 

berendezkedés a nevelés területén is a dresszúra, a tekintély és a kényszer eszközeivel dolgozik, 

a demokráciában pedig a gyermeki szabadságelv tiszteletbetartására épül. Az i� úság szem-

pontjából azonban az egyetemes berendezkedés mindig konzervatív funkció. A társadalmi 

átalakulás idején a nevelés a változások irányába fordul, új eszmények, értékek veszik célba. A 

változó értékeket azonban a konzervatív erő kritikusan fogadja.

A mikrotársadalmi folyamatok (a családi, iskolai nevelés) a politikai irányultság hatása alá 

kerülnek. A makrohatások direkt eljárásokat követelnek a kisebb közegtől a gyors látványos 

változások érdekében.

A direkt hatásokra az individuum válasza pedig a viselkedés, sokszor a biológiai, � zikai lét 

fenntartása érdekében.  A pedagógus, mint individuum a közvetett nevelői hatásokat sajátos 

szakmai zsargonná változtatja: oktat, ismeretet nyújt, tananyagot közvetít, tantárgyat épít, 

tantervet készít, vagyis matériában gondolkodik, így az oktatásé lesz a vezető szerep. A nevelés 

csupán a hatalom követelményeinek megfelelő direkt formalizmusokban merül ki.

45 Pedagógia és iskolaügy a harmadik évezred küszöbén - Szerk.: Szenczi Árpád, Nagykőrös 1998.
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A szülő, mint individuum hallgat, csendesen óvja gyermekét, vagy nem is vállal gyermeket 

- védekezik. 

A gyermek, mint individuum fél, szorong, kitör, durvul, kiég, mivel a tárgyiasult (materiális), 

tantárgyi-tananyagi oktatás veszi át a lelki nevelés szerepét.

A nevelés, mint tudományos kategória

Az „igazi” pedagógia a társadalom egyetemes céljait megfosztja egyeduralmától. A világ 

történéseit a Történelem Urának, a természet rendjét a Természet Urának tulajdonítja. Az indi-

viduumot jogokkal ruházza fel, igazi ember-társakkal áldja meg, hogy ne féljen az „emberektől” 

a társadalomtól. Ugyanakkor felhívja a � gyelmét, hogy ne csak saját korlátait zúzza szét, hanem 

gondolkodjon az Universumban, higgye a transzcendenciát; magabiztosan kijelenthesse nem 

félek, mert félem a Teremtőt, a Rend, és az Élet-Halál Urát! Az individuum eligazodását a lelki 

iránytűre bízza, amely valós értékekre, etikus kultúratartomány irányába áll be.

A nevelésre vonatkozó többévezredes elmélkedéseket Herbart úgy emelte tudománnyá, 

hogy felismerte a kétpólusú, az etikára és a pszichológiára épülő rendszert. Az etika a nevelés 

célját; a lélektan az útját mutatja. A kettősség közös tartománya az emberi reálé: a lelki katali-

zátor vagy prizma. A reálé a lelki működés alapja, közvetítő erő a biológikum és a társadalmi 

hatások között.

A tudományos pedagógia léte a reálé működésének helyes felfogásán és a jelenlegi társada-

lom tudatának – nemzeti, keresztyén és humanista tudat – globális együttműködésén múlik. 

Valószínű, hogy mindegyiknek megvan a maga különleges igazságmagva, bűn valamelyiket 

kirekeszteni, vagy egymás ellen hangolni.

Mindhárom tudat hatalmas információáradatot zúdít az i� úságra, amelyek közül válogatni 

kell! A válogatás-eligazodás megintcsak iránytű segítségével lehetséges. Az értelmi iránytűvel 

még meg is birkózunk, de sokszor hiányzik a lelki iránytű. Karácsony Sándor a lelki iránytű 

segítségével a keresztyén értékekre talál, amelynek alapvető szabályforrása a Szentírás. Egy 

holland gondolkodó, Colijn Henrik ugyanerre az eredményre jutott:

„A Bibliának kell lennie annak a villamossági központnak, ahonnan a villamos áram szét-

ömlik az egész oktatásban, hiszen a keresztyénség a népek történetére és művelődésére évszá-

zadok óta oly hatalmas befolyást gyakorolt, hogyha a keresztyénséget, mint világtörténelmi 

tényezőt kikapcsoljuk, akkor sem a magunk korát, sem a korábbi évszázadokat nem tudjuk 

megérteni.”46

A herbarti reálé és appercepció elméletét sokan, sokáig mechanikusnak ítélték meg, és mű-

ködésében statikus jegyeket használtak fel, ezért az értékes működést könnyen, felületesen 

átkapcsolták a morál (társadalmi erkölcs) problematikájához, pedig a moralitás (belső erkölcs) 

működése a lelki rezdüléseken keresztül nyilvánul meg. Vagy a viselkedés kérdését az emberi 

fejlődés hajtóerejének ítélték (Piaget), viszont a magatartás igazi működését elhallgatták!

46 Szöveggyűjtemény - Az iskola pedagógiai arculatának tanulmányozásához  Szerk.: Szenczi Árpád 
(KRE-TFK Nagykőrös, 1990.)
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A XX. század első felének magyar keresztyén neveléstani ismérvei – 

a nevelés-„művészet”

A magyar neveléstanokban a herbarti reálé fogalmát többen már a XIX. században is hasz-

nálni kezdték. Arany János Domonkos napra című versében a nemes önbizalom és az önhittség 

közti különbséget nagyszerűen fejezi ki. A XX. század elején a lelki iránytű mellett megjelent 

a „nemes érzület” kifejezés, vagy a „pszichikus  én” harmóniája. Nagy László a gyermektanul-

mányozás során olyan alapelveket fogalmaz meg, amelyek a mai napig érvényesek:

Az oktatás a pedagógus és a tanuló együttes tevékenysége. A tanítás nem átadás-átvétel 

(ahogy mondani szokás: „leadjuk az anyagot”), hanem együttműködés, megtanítás, megta-

nulás.

A tanulás alkotó munka, öröm, természetszerű tevékenység. Ezzel a tétellel nyit a modern 

munkaiskola, és a tevékenykedtetés pedagógiája felé.

Az alkotás a tanulói aktivitást feltételezi. Gyermekkorban nincs kizárva, hogy az aktivitás 

jórészt manualitásban jelentkezik. Itt jegyzem meg, hogy a leképezés módozataival is tisztá-

ban lehetett Nagy László, illetve hasonlók a gondolatai Bruner elképzeléséhez. Ugyanakkor 

az elmélet és a gyakorlat időleges megszakadása is jelen van, mint Kerschensteiner esetében 

is megtörtént.

A nevelés általános célja az alkotó ember. Az oktatás feladata ebből adódik: az egyénben a 

szellemi fejlődés legmagasabb fokát létre kell hozni. Mai értelmezésben tehát az adottságokat 

„maximális” képességekké kell fejleszteni a humanitás jegyében. Tehát a gyermek a szellemi 

munkabírását, idegrendszerét, egészségi állapotát maximálisan � gyelembe veszi. A gyermekek 

egészséges fejlődését szellemileg, lelkileg, testileg egyidejűleg kezeli.

Személyiségközpontú, egyéniséget � gyelembe vevő nevelési rendszere van. Ehhez igazította 

a tantervét, amely Kemény Gábor szerint a „hivatalos pedagógiával” szemben állt.

Konkrét metodikai alapszabályokat fogalmaz meg: A tanító eljárásában legyen mozgás, 

ugyanakkor vigyük be a folyamatba a gyermek cselekvéseit is. A tanításban a fő dolog a külső 

érzéklet, ha az érdeklődés világosan és erőteljesen megkapta az irányát, akkor engedjük a külső 

érzékletek folyamatát szabadon lezajlani. Támaszkodjunk az érzelmekre is. Nagy László példa-

ként alkalmazza ezeket a módszereket a „Didaktika gyermekfejlődési alapon” című művében a 

10-14 évesek számára. Személyiségközpontúsága már kortársai munkájában is elemezhető. A 

középiskolások fejlődéslélektani alapon történő oktatását Kármán Mór munkáiból olvashatjuk. 

(Lásd: Szenczi Árpád: A kislétszámú tanítóképzők nevelési rendszerének elemzése, különös tek

intettel a protestáns képzésre. Doktori disszertáció, 1994, 38. oldal)

Karácsony Sándor „művész” pedagógusként fejtette ki keresztyén pedagógiai életművét. Az 

a magyar kálvinista pedagógus volt, akinek egészen eredeti, az evangéliumból természetesen 

folyó református szellemű koncepciója volt. Oly korban élt, amelyben az általa képviselt 

pedagógiai elv és hivatástudat képviselete nem volt zavartalan és harc nélküli. A protestáns 

egyéniségkultuszt vette alapul, amikor a kollektív szellem érvényesült minden téren. A 

lelkiismereti szabadságra épített, mikor a felülről átvett gondolatok rendszere volt a legfőbb 
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erény. Az evangélium realitását hirdette, mikor az antikrisztusi irányzat eleve kedvezőtlen 

környezetet teremtett.

Rámutatott, hogy olyan koncepcióra van szükség, amely megszabadítja a magyar 

pedagógiát a német pedagógiával szembeni jobbágyi viszonyától és kifejezésre juttatja a nevelés 

elhomályosult református jellegét és érvényesíteni tudja a kálvinizmusnak azt a mélyen humán 

magyar szellemét is, amely az egyetemes magyarságnak a múltban a legcsodálatosabb kincse 

volt.

Az oktatástól húzódozott, mondván, hogy aki oktat, magas lovon ül, mert az okos oktatja 

az oktalant, aki szinte olyan, mint az oktalan állat.  Még a növendék művelésével sem tudott 

egészen megbékülni. Az ő szemlélete szerint a nevelés és a növekedés csak közös ügy lehet, 

saját magunk is növekedvén neveljünk. Szerencsés nyelvi jelnek tartotta a nevelés szót, mely 

etimológiája szerint is növelést jelent, a növekedés elősegítését sejteti.

Karácsony Sándor neveléstana elsősorban gyakorlati jellegű. A rendszer nem elméleti 

elgondolásból, hanem spontán szükségérzetből született. A nevelés evangéliumi értelemben 

életforma, együttélés, mely úgy jön létre, hogy különböző erkölcsi és tudásbeli színvonalon 

álló emberek együtt élnek bizonyos célok elérésére végett, s mikor ebből  az együttélésből 

problémák keletkeznek, idejüket és energiájukat e problémák közös megoldására szánják. A 

problémák lehetnek azonosak, de mindig mások az egyéniségek, akiknek munkája folytán 

a megoldás létrejön. Az igazsághoz vezető út mindig más és más. A nevelésben minden 

eset egyedi, a pedagógia lényegében annyi hasonlatosságot mutat a művészetekkel, mint a 

tudománnyal. Érzi, hogy ezzel a véleményével kisebbségben fog maradni. Így ír Karácsony 

Sándor a „Református tanítónevelés” című értekezésében: „Aki református tanítóvá akar 

ma nőni, el lehet rá készülve, hogy kisebbségben marad, és úgy kell harcolni nemes harcát. 

A keresztyén kisebbségi harcmodor pedig nem azonos a többi kisebbségek harcmodorával. 

Nem sötétben bujkáló, sejtrendszerű, orvgyilkosokkal operáló puccs.  Nem a sztrájk, sőt még 

csak nem is passzív rezisztencia. Fenntartja igényeit az élet telijének fejében elfogadni, s atyai 

örökségét odaadni ellenértékük érte.”

A nevelés állandóan függő viszonyban van több körülménytől, vagyis minden társadalom 

a maga képére akarja nevelni az i� úságot. A hivatalos keretek között folyó pedagógiai munka 

lényegében sohasem lehet életszerű, mert az előző nemzedék lelkiségét fejezi ki, vagyis pontosan 

egy generációval elkésik - véli Karácsony Sándor. Itt szeretném felhívni a � gyelmet arra a 

veszélyre, hogy az elmúlt 50 év kimaradása a keresztyén nevelésben szinte törvényszerűen 

„két generációs” késést jelent. Vagyis fennállhat a veszélye, hogy a mai református oktatásügy 

a XIX. század pedagógiai (teológiai) alapelveihez nyúl vissza.

Az ő korában a pedagógia középpontjában kizárólag a módszer állt. Ez szerinte német beütés, 

amely a pedagógiát a spekuláció szemüvegén keresztül nézi, pedig a nevelés az életet formálja, 

míg a módszer egy azon eszközön keresztül, amelyek az eredményt biztosítják. Karácsony 

neveléselmélete nemcsak a növendéknek, hanem a nevelőnek is szabadságot ad a megkötöttségek 

helyett, s rámutat arra, hogy egyedül üdvözítő módszer nincs. A nevelő ugyanakkor köteles 
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azokat az eszközöket igénybe venni, amelyek az ő egyéniségéhez a legharmonikusabban 

idomulnak. Csak így válik nevelő munkája életszerűvé, szubjektívvé. Minden nevelő útja egyéni 

út, expedíció olyan idegen területekre, amelyek mások, mint egy évvel ezelőtt voltak. Az az 

irányzat, mely a módszert teszi a pedagógia tengelyévé, szükségszerűen gépies munkává teszi 

a nevelés folyamatát. Így az elhivatottságot érző nevelő minduntalan kínos helyzetbe kerül, 

kénytelen magában megtagadni a legegyénibbet. Ha e módszeres szellem túlteng, a tanári 

munka teátrális produkcióként értékelődik, s az eredmény � gyelmen kívül marad. 

Karácsony Sándor a nevelés egyes területeit külön is vizsgálja műveiben. Ahogyan sokan 

mások, a nevelés tejesebbé tételét kutatja, szemben az oktatás száraz ismeretközlésével. 

A gyermekkorból a jövő felé tekintve vázolja föl a nevelés perspektivikusságát.  Elsőként a 

tudományos (nyelvi) a művészi (irodalmi) nevelésről vall. A nyelvi nevelést kiindulópontnak 

tekinti, több művében is visszatér rá. Érthető módon, hiszen a kultúrát hordozó elvet a nevelés 

közegének tekinti. A közös, érthető, egységes nyelv a kommunikáció, a tanulás alapja. Mai 

kifejezéssel a kognitív kompetencia egyik pillére.

A nevelő evidenciája a világrend tükrében kerül a gyermekek elé. Egész személyiségének 

az Isten világában uralkodó rendet kell érzékeltetnie. A létezés problémáját több oldalról 

megvilágítva tehetjük érdekessé az ismeretek átadását. Érthető módon, a tudományt együttes 

vagyonnak tekintve, mely a kultúra formális elemén, a nyelven keresztül jut el a társaslélek 

egyéni szféráiba. Oktatási rendszerünk hibája, hogy ún. „keresztrejtvény-kultúrát” alakít ki. 

Egy iskolát akkor tartanak jónak, ha a végzős diákok jól mérhető, masszív lexikális tudással 

rendelkeznek. A versenyistálló szellem megnyomorítja a fejlődő lelkivilágot, elnyomja az 

egyéniséget, mert a tudást is konformizálja.

Káosz uralkodik a világban, az oktatásban, az egyénekben Isten rendje helyett. Ha nincsenek 

összhangban tantárgyak és tanítók, nem csoda, hogy nem lát a gyermek értelmet és logikát 

a tanulásban. Karácsony Sándor szerint akkor érhető el nevelőhatás, ha a statikus tartalmat 

(kultúra) nyelvi jellé formálva továbbítjuk a hallgató felé, aki megérti azt. „Nyelvre csak nyelvvel 

nevelhetünk.” Nyelvünk forrásaként a magyar népnyelvet, valamint a klasszikus irodalmi 

nyelvet említi. Az egyéni nyelv kialakulásához a technika játékos elsajátítása, gyűjtemény 

szerzése és annak rendszerezése vezet. A beszéd titka a második személy birtokában van. 

Úgy reagálok, ahogy ő mondja. A megértés a Szentlélek ajándéka, aki a bábeli szétszakadást 

újra összeköti. A nyelv jelrendszer, az irodalom viszont jelképrendszer, érzelemmel telített 

művészet, egyetemes jelentése van. Kritériuma az őszinteségre törekvés, és a művészi siker. Az 

érzelmileg telített szóbeli viszony is irodalommá válhat. A nevelő viselkedjen hát költőként, 

vagy annak tolmácsaként, a növendék pedig hallgatóként.

Szerintem nem hagyható � gyelmen kívül az irodalom szubjektív mivolta. Ha azt szeretném, 

hogy egy mű hasson és megérintse a gyermek lelkét, fogadjuk el a találkozásból születő egyéni 

gondolatokat. Egy valódi műalkotás újat fogan a befogadóban. Új életre kel benne, sajátos 

érzelmeket mozgósítva. Ily módon szerepet játszhat a világnézet kialakításában is.

Jogosan tekinti Karácsony Sándor a világnézetet hibrid társaslélektani kategóriának. 
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Konkrét dologból, képből elvont képmás keletkezik. Valamelyest más és más minden egyén 

világnézete, világról alkotott képe. Ez befolyásolható és adott irányba terelhető. Ezért is kell 

kitérni a nevelés eme területére is. A pedagógia a világnézet áhítatos foka, ha jó értékeket 

választ. 

A nyugati világ a Bibliát választva alapul, Krisztust követő gyülekezet. Belül a lélek, kívül 

az igazság szerint kíván élni. Alappillér a szabadság és szentség.

A magyarság nem csupán politikailag, hanem világnézetileg is válaszvonal, híd Nyugat és 

Kelet között. A nyugati eszmék mellett sok keleti, ázsiai elem maradt ránk. A határtalan tér, az 

időtlen idő is. A magyar karaktert passzív rezisztencia és ez a bravúr jellemzi. Félő, hogy mások 

majmolásával elveszítjük egyéniségünket. Az Európába vezető úton letesszük, ami magyar, ami 

bennünk eredeti és éppen ezért érték. A másság elviselése önmagunk elfogadásával kezdődik. 

Ha saját kreativitásunkat el is nyomjuk, legalább Istenét tiszteljük. Nem tagja a nemzetnek az, 

aki csak nézi, hanem az lesz tagja, aki éli, cselekszi.

A múlt az érzelem, a jelen az értelem, a jövő pedig az akarat világa.  Az öregeknek álmok, 

az i� úságnak látások adatnak. Az öregek tapasztalatai a jövő reménységének szólnak. Érdemes 

átgondolni őket! 

Parancsszóra vallásossá nem tehetjük i� ainkat, csak csupán állandó neveléssel: példaadással, 

bizonyságtétellel, megértéssel, szeretettel, hit által. Vállalva a közösséget, a demokratikus 

elveket, a kisebbségi sorsot.

Társadalmi nevelés területén a familiáris viszonyt tekinti alapnak. Cél, hogy a növendék 

megtanuljon igényelni, segíteni, szolgálni, alázatosan szeretni. Neveljünk szabadságra, 

életközösségre, értékelésre. Az ember tudjon egyén lenni a közösségben. Veszteség az, ha nem 

tudjuk tolerálni más másságát, nem tudjuk szeretni a másságot. Nem a konformizmus, hanem a 

sokszínűség épít. Nem akkor leszek embertársaim hasznára, ha gondolkodás nélkül hasonulok 

hozzájuk. Akkor tudok építeni, ha vállalom Isten bennem megvalósult tervét. Ha engedem, 

hogy saját gondolatokat, tetteket adjon nekem. Az viszont önzés, ha nem szólok, ötleteimet 

csak magam hasznára, dicsőségére fordítom, úgy élve, hogy ne engem, hanem Őt vegyék észre 

és neki adjanak hálát.

Az életérzés társaslelki megnyilvánulása a jog. Fejlődéslélektanilag a kisgyermek joga a játék, 

a növő gyermeké a verseny, a pubertálóé a totem, a tabu, az adoleszcensé a harc.

Szabadságra a növendék autonómiájának biztosításával nevelhetünk. Hangsúlyos a nevelő 

példamutatása. Karácsony Sándor többször hangsúlyozza az egyetemes lelki ébredésbe vetett 

hit fontosságát. A szabadosságot viszont elítéli, mert a szabadságnak igazi korlátai vannak.

Végül néhány gondolat a felnőttneveléssel kapcsolatban. A nevelő legyen társa a neveltnek, 

legyenek egyenrangú felek. (Szülők nevelése!) Nem modern emberekké nevelve, hanem a ma 

színvonalára hozva fel őket. Lehetőséget adva a szabad művelődésre, tanácsokat adva hozzá. 

Alulról jövő igények meghallgatásával, kultúra iránti igény felkeltésével neveljen a nevelő.

Nagy segítséget nyújtanak Karácsony Sándor elvei azoknak, akik valóban nevelni 
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szeretnének, utat mutatni a világban. A tanulás, nevelés színtere ne csupán az iskolákra 

korlátozódjon, hanem az élet minden területén jelenjen meg.

A nevelési folyamat szociológiai determinációja és a pedagógia egy gyakorlatorientált 

válasza: erkölcsi normarendszerre épülő magatartás

A reánk nehezedő gazdasági, politikai és erkölcsi válság folytonos nyugtalanságot és ide-

gességet okoz - s mint a nemzeti és társadalmi élet minden területén -, úgy a családi életben és 

az individuum lelkületében érezteti káros, bomlasztó hatását.47

A sokféle segítő eszköz és gyógymód között rövidesen rá kell döbbennie a társadalomnak, 

hogy a nevelésnek van legfontosabb hivatása. Ezért, hogy ezirányú feladatunkat tisztán láthas-

suk, vizsgáljuk meg azon okok sorozatát, amelyek a mai társadalmi és nemzeti nyomorúsághoz 

vezettek, s amelyek egyszersmind megmagyarázzák, hogy miért kell a mi korunkban a nevelés 

fontosságát különösen hangsúlyoznunk.

Az elmúlt korszak, sőt a mi korunknak is fő jellemvonása, hogy mindent a haszon és élvezet 

szempontja vezette, vezeti.  Filozó� ai alapja az anyagiak körül, a materializmusban gyökerezett, 

gyökerezik. A nevelési alapfogalmakat is az anyagi, tárgyi valóság közül választjuk: tantárgy, 

tananyag, tanterv, taneszköz stb. Más részről a mi korunk a szertelenségek korszaka. Ma egy 

futballmérkőzés, egy disco többezer embert önkívületbe tud hozni, s ugyanakkor egy irodalmi 

vagy tudományos felolvasóülésen csak néhány ember lézeng, sőt az élőzenét szolgáltató szóra-

koztatásra sem mennek el a � atalok. Ez a feltűnő ellentét, a lelki vagy komoly szellemi életet élő 

emberből visszahatást vált ki. De szemünkbe tűnik még egy jelenség. Soha nem tapasztaltunk 

még eseményekben, rendszerekben, politikai és társadalmi nézetekben, információban, sőt 

tudományos felfogásban sem ilyen gyors változásokat. Máról holnapra változik minden. Nem 

tudjuk, mire virradunk: mi érkezik az interneten, vagy a rádiótelefonon. Ezért teljes a bizony-

talanság minden téren. Sőt a bizalmatlanság is. Senkiben sem bízunk, még önmagunkban 

sem. Ez azután korunkra az általános jellemhiány és erkölcsi kishitűség bélyegét nyomja rá. 

Sőt fagyasztó hidegség üli meg a szíveket és lelkeket. Hidegek vagyunk egymással szemben, de 

annál többet tüzeskedünk a saját érdekeinkért.

A hidegséggel kapcsolatos a szívtelenség és érzéketlenség, a mások testi és lelki ügyei s bajai 

iránt. Felfelé mindenki demokrata, lefelé pedig arisztokrata. Amíg az erősebbekkel és magas 

rangúakkal szemben földig le tudunk hajolni, addig a gyengékkel igen gyakran a fölényünket 

éreztetjük.

Megrendítő események, katasztrófák, tragédiák egymásután mennek végbe körülöttünk, 

olyanok, amilyenek régebben hónapokig foglalkoztattak bennünket, most pedig máról holnap-

ra napirendre térünk fölöttük. A találmányok az infrastruktúra fejlődése aligha vitték előbb-

re a boldogságunkat, még kevésbé a békességünket és nyugalmunkat. „A történelemben sok 

minden ismétlődik. És szinte megújulni látjuk a római népnek hanyatló korában hangoztatott 

47 Összehasonlító elemzés az 50 évvel korábbi tényezőkkel.
  Forrásanyag: Koczogh András: „Hogyan neveljük gyermekeinket? című tanulmány
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jelszavát: „panem et circenzes” - vagyis anyagi jólétet, kényelmes életet és sok élvezetet. Olyan 

beteges, szinte természetellenes és csapongó hangulat, komolytalanság vesz erőt sokszor a mai 

emberen, mintha vesztét érezné. Pedig ebben a csonka országban, melyben olyan sok a nyomor, 

senkinek sincs joga magyar testvéreinek rovására fényűző életet élni.

Az élvezetvágyból származik a nagy igény, a nagy igényből az uralkodni vágyás, az önzés, 

majd a tülekedés, a harc, a küzdelem a létért. Úgyhogy ma már a XX. század büszke társadalma 

teljesen felbomlófélben van. Óriási káosz lett az ember birodalmában, és ha ez még csak a 

kenyérharc volna, talán könnyebben megbocsátható lenne, de a rangért, módért, hatalomért, 

fényűzőbb életért szintén erős a tülekedés, mint a lélek háborúja. Sajnos, kétségbevonhatatlanul 

igaza van a nagy francia bölcselőnek, Rousseau J.-nek, aki a nevelésről írt híres munkáját (Emil), 

így vezeti be: „Minden jó úgy, amint a Teremtő műhelyéből kikerült, de minden megromlott 

az ember kezében.”

E mellett a mai ember rendkívül önző és szívtelen tud lenni... Ha valaki saját hibája vagy 

a körülmények folytán tönkremegy vagy kibukik közülünk s az élet hajótöröttjévé lesz, olyan 

könyörtelenül megyünk el mellette, mintha nem is ember lett volna. Demokrácián alapuló 

társadalmat akarunk létrehozni olyan emberekkel, akik mindig a saját önző céljaikat akarják 

érvényre juttatni - lehetetlen. Pedig mily gyakori, hogyha az egyéni érdek összeütközik a 

közérdekkel - akkor az előbbi győz.

A mi világunkban mindenesetre legszerencsétlenebb az i� úság, különösen azért, mert 

csalódott a politikai és gazdasági rendszerekben, a társadalomban, a közéletben.”48

A visszavonás és ellentét, mely nemzetek és egyének között uralkodik, átterjedt és feltűnő 

az idősebbek és i� abbak, sőt apák és � ak, szülők és gyermekek között is. A józan tekintély elve 

veszített régi erejéből.

Nemzeti és társadalmi életünk tehát elég mélypontra süllyedt. Ezt a süllyedést két fontos 

okra lehet visszavezetni: az egyik az, hogy Európa, s benne mi magyarok egy nagy hazugságban 

élünk. Ez pedig az, hogy európai keresztyén értékrend szerint szeretnénk élni, ugyanakkor a 

valóságban Európát a globális liberalizmus szelleme uralja. Társadalmi és nemzeti életünk 

nyomorúságának egyik fő oka tehát keresztyén életünknek az elhanyagolásában rejlik, a másik 

pedig az, hogy korunkban aránylag igen kevés az igazi (kivált a krisztusi értelemben vett) nagy 

jellem.

VI.2. A nevelés jelentőségének erősödése

Hogy miként lehet emberi elgondolással, tehetséggel és akarattal segíteni a bajokon, arra 

nézve igen sok politikai és gazdasági elképzelés van, de a gyógyulás csak nem akar bekövet-

kezni. Én úgy vélem, hogy az összes ajánlott terápia közül legtöbbet a neveléstől várhatunk 

és a neveléssel érhetünk el, ez segíthet bajaink orvoslásában, prevenciójában. A nevelés által 

formálhatunk igazi nagy jellemeket. Miért élnénk másért mi felnőttek, ha nem azért, hogy 

48 Koczog András: „Hogyan neveljük gyermekeinket?” (belső tanulmány egy gimnázium életéről) 15. 
old. Kézirat
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az i� ú népet ápoljuk, tanítsuk, neveljük? „Úgy vélem, hogy a külső bűnök közül egy sincs oly 

súlyos, egyik sem érdemel oly szörnyű büntetést, mint amellyel a gyermekek ellen vétkezünk, 

mikor nem neveljük őket” - mondotta Luther Márton. 

Ha azonban az új korszakot jobbnak és boldogabbnak szeretnénk, akkor le kell vonni a 

tanulságokat és megértenünk, hogy az új korszak kialakításához új embertípusra, megújult 

lelkületű emberekre van szükség. Ezt azonban elsősorban a nevelés által érhetjük el.

Alig van a szellemi életnek olyan területe, amellyel - legalább elméletben - annyit foglal-

koztak volna, mint a nevelés problémájával. Nagy fontosságot tulajdonítanak pl. a gyermek 

táplálkozásának, nyaralásának, sportolásának. Sokat írtak a túlterhelésről, a tanítás mód-

szeréről, de kevesebbet a gyermek lelki neveléséről. Pedig a nevelés elsősorban lelki-művelet. 

Egész társadalmi és nemzeti életünk jórészben erkölcsvallási életünknek és felfogásunknak a 

visszatükröződése. A nevelés igazi célja tehát az lehet, hogy keresztyén jellemeket neveljünk.

Dr. Hughes kiváló angol egyházi fér�  szerint az emberiség már egy nemzedék alatt gyöke-

res változáson mehet át: „Adjátok nekünk az i� úságot és új elmét és új népet teremtünk egy 

nemzedék alatt” - mondta Hughes.

A XX. század nyomorúságának egyik fő oka abban van, hogy világnézetünknek és nevelé-

sünknek nem az evangélium volt az alapja. Társadalmi és nemzeti bajainknak a nagy része az 

elhibázott nevelésnek a következménye. Isten, Krisztus, az evangélium nélkül pedig – bármit 

mondjanak is a magukban bízók – az emberi élet sivár, vigasztalan és magasabb szempontból 

értéktelen is.

 VI.3. Jelenkor problémája, megoldási javaslatok

A korábban vázolt törvényszerűségek ma is érvényesülnek, azonban vigyázni kell az 

egyensúlyra!  A magyar neveléstudományban egyrészt 50 éves szakadék (pl. lelki neveléstan) 

ugyanakkor többoldalú fejlődés (pl. a tudástechnológia) is tapasztalható. A református okta-

tásügyben bekövetkezett változások egy rejtett problémát is felvetnek, mégpedig egy 100 éves 

neveléstudományban történő visszaesést, amely azt jelenti, hogy a Herbart előtti idők nevelési 

elveit (pl.: Bavinch) vallják a XX. század végén is, vagyis a neveléstudomány létrejöttét nem 

veszik � gyelembe. 

A nevelés társadalmi szintű változásának legfontosabb biztosítéka a család intézményének 

rehabilitációja. A lelki egészség megőrzésének legfontosabb színterét ismét funkcióba kell ál-

lítani. A biztonság, a kiegyensúlyozottság, a harmónia háttere nélkül a gyermeki személyiség-

ből egy nagy szelet továbbra is hiányozni fog. A pszichikus struktúra egészséges fejlődésére 

gondolok elsősorban. Fejletlensége iszonyatos kárt okoz a biológiai szféra tartományában is.49 

A betegségek pedig a szociális komponenst támadják meg, amelynek látható jelei az egész tár-

sadalomban megmutatkoznak. Beteg az ország, a nemzet! Egy holland professzor ismerősöm 

49 Losonczy Ágnes: A megbetegedések társadalmi táptalaja - A nevelés szociális alapjai (Szöveggyűjte-
mény, Szerk.: Vastagh Zoltán - Kaposvár-Pécs 1992.
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jegyezte meg sokadik magyarországi tartózkodása után: „a legfőbb baj a magyar iskolákban, 

hogy a pedagógusok közül sokan betegek.” Ő csak ezt a réteget ismerte meg!

A kormányzat, a vezető politika legfontosabb felfedezése korunkban a családcentrikus 

gondolkodás, amelyben hihetünk, hiszen a társadalmi prevenció gyökerei innen erednek.

Az iskolai nevelés változása területén pedig a reálé működését � gyelembe vevő lelki 

szükségletekből kiinduló bibliai értékeken alapuló pedagógia adhat kiutat. Az igazi nevelés az 

indirekt hatásokon keresztül uralja a pedagógiai folyamatot. Véleményem szerint a konstruktív 

életvezetésünkhöz elegendő hatásokat indirekt módon a lélek prizmáján keresztül kapjuk 

(90-95%). Az a 5-10% direkt hatások, szoktatás, szabályozás, morál (közerkölcs) jogszabályok 

kevésnek bizonyulnak a személyiség tökéletesedésének folyamatához. Természetesen létezésük 

szükségszerű, közvetítésük azonban minőségi követelményeket kíván. Itt utalnék vissza 

Nagy László és Karácsony Sándor együttes pedagógiai hagyatékára. A keresztyén iskolában 

egyértelműen indirekt nevelési elveknek tekinthetjük az általuk megfogalmazott téziseket, 

kiegészítve a XX. század végének egyik kiemelkedő alapvetésével: Hogyan biztosítható félelemtől 

mentes és értelemfejlesztő iskolai művelődési folyamat a gyermekek és az i� ak számára? Ebben 

az ártatlannak tűnő kérdésben nagy feszültség lappang, egyrészt erőteljes kritikát tartalmaz az 

ún. „hagyományos iskolával” szemben. Ugyanis a kérdés arra utal, hogy az eddigi iskolában a 

félelem jelen volt, továbbá a gyermekek és az i� ak számára az iskolai követelmények és elvárások 

értelme sem tárult fel mindig. Egy új, másik iskola nézőpontjából szemlélve a hagyományos 

iskola tekintélyelvűséggel, egyes módszerek egyeduralmával, az élettől való eltávolodással vagy 

adott esetben akár a való élet iránti negatív beállítódással, intellektualizmussal is vádolható. A 

reformpedagógia az ezen törekvésekkel szemben „új iskola” létrejöttéhez kíván hozzájárulni. 

Általános, programszerű ismérvei a következők:

- � gyelem a gyermeki szükségletekre és érdeklődésre;

- a tanulás meghaladja az egyoldalú intellektualizmust, oly módon, hogy egyúttal az 

aktivitás a kreativitás és az életközeliség lehetőségét is megteremti;

- az iskola a közösségi élet színtere, ahol lehetőség van a felelősségvállalásra alapozott egyéni 

és kooperatív tanulásra és együttműködésre is;

- az „egész személyiség” nevelése valósul meg.”50

Ha nagy � gyelemmel elolvassuk és összevetjük Nagy József kézikönyvében51 megjelent 

gondolatokat, az előzőekben kifejtett Skiera elmélettel, rájöhetünk, hogy a kognitív képességek 

fejlesztésének, a szociális, a személyes és speciális kompetencia tökéletesítések pedagógiáját 

tudatosan művelhetjük. Az elmúlt évtizedekben kimunkált didaktikai, tudástechnológiai 

50 E. Skiera: A reformpedagógia és az iskola belső életének reformja Európában - (Pedagógia és iskolaügy 
a harmadik évezred küszöbén c. kiadvány 22. old. )KRE TFK Nagykőrös, 1998.

51 Nagy József: Nevelési kézikönyv - Személyiségfejlesztő pedagógiai programok készítéséhez. Mozaik 
Oktatási Stúdió - Szeged 1996.
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tartományokat: az ismeretek közvetítésének, a készségek, képességek fejlesztésének, a 

rögzítmények kezelésének eljárásai a tudatos indirekt nevelést szolgálják. A legfontosabb 

elem az iskolai képességfejlesztés is középpontba kerül, hiszen a képesség operatív pszichikus 

struktúra, lelki tartomány, vagyis a keresztyén nevelés gerince.

A képességek fejlesztése eszközökön keresztül történhet, amelyek kiválasztási szempontjai 

csakis az érték az értékes lehet. Az értékes egyben etikus, amelyet a moralitás (belső erkölcsi 

magatartás) kapcsol össze a herbarti belső személyiséggel - a reáléval; a „jó”-t és a „szép”-et 

pedig a külső, társadalmi értékekkel, a morállal. Így ismét a nevelés kettős determinációjához 

juthatunk el.

A biblikusan értékes megfogalmazása, mint objektív kategória a kultúra tartományának, 

a műveltségi területeknek szférájába tartozik, amely két pedagógiai kategória és egyben az 

alapviszony további neveléstani megvilágosítását teszi szükségessé. Az egyik az iskolai tudás, 

a másik az iskolai tanulás.

Az iskolai tudás értelmezése napjainkban háromtényezős struktúrára változott. (Nagy József, 

Csapó Benő kutatásai) Az ismeret (információ) hagyományos, egyeduralkodó értelmezése, néha 

a tudással történő ekvivalens használata egyértelműen megdőlt. Gondolkodásunkban fontos 

tudásfajtává lépett elő az operátori struktúra, a működő, előhívható, kreatívan aktivizálható 

tudásfajták. A személyiség kompetencia tartományokká történő felvázolása, a négy nagy 

tartomány: a kognitív, az individuális, a szociális és a speciális kompetencia elindította az egyes 

tartományokon belüli képességtartományok kifejtését is. Az iskolai operatív tudás kiemelt 

elemeivé, a pedagógiai folyamat vezérlő alapmotívumaivá váltak a konstruktív személyiséget 

megalapozó gondolkodási (műveleti-rendszerezési), szóbeli és írásbeli kommunikációs, az 

együttélést biztosító szociatív és környezethez alkalmazkodó, trancendentációt elfogadó 

modi� katív képességek. Tehát a korábban hagyományosan elismert operátorok: szokások, 

készségek, jártasságok rendszere alaposan kitágult, a � ziológiailag az agyműködéshez tartozó 

pszichikus képződmények egy másik vezérlőközponthoz is kapcsolódni kezdtek, méghozzá a 

lelki centrumhoz, a reáléhoz. Az operátorok sikeres működése a „Skirea”-i lelki szükségletek 

funkcióba kerülését feltételezi. Pl. az új tapasztalatok, képességek és készségek iránti szükséglet 

vagy másként a tanulási szándék fenntartása a tökéletesedő személyiség felett bábáskodó 

szülőtől, nevelőtől függ. A spontán felmerülő gyermeki kérdésekre: „mi ez?” „ki ez?”, vagy 

később „miért?” megadjuk-e a választ. Betartjuk-e Karácsony Sándor intelmeit, amely szerint 

„ostobák vagyunk mi nevelők”, ha mi kérdezünk és nem a diáknak tartjuk meg ezt a jogot - 

szükségletet.

A tudás harmadik fajtája a rögzítményi eligazodás az információban igen gazdag világunk 

terméke, az önálló ismeretrendszerezés, az individuális tanulás alapja. Az eligazodás egy 

orientációs képesség is egyben, amelyet a kognitív kompetencia vezérel, de a világnézet, az 

értékrend, a lelkiismeret is befolyásol.
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A másik pedagógiai alapviszony az iskolai tanulás. A tág értelemben vett spontán tanulástól 

az különbözteti meg, hogy céltudatos, tervezett, szervezett és eredménnyel jár. Kérdés marad 

még az is, hogy milyen eredménnyel? Az ismeretek esetében az előhívható memória jól mérhető, 

tesztelhető. A lelkiismeret esetében azonban már torzítható. Lénárd Ferenc kutatási eredményei 

alapján az igazi tanulás, Nagy József szerint a megtanulás akkor jön létre, ha új pszichikus 

képződmény keletkezik vagy/és a meglévő tökéletesedik. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a lélek 

szükségletei: a védettség-biztonság, elismerés iránti vágyaink, tapasztalatok megszerzésének 

öröme, autonómiánk, felelősségtudatunk, jó és szép iránti igényünk, belső rendünk 

(harmóniánk) teljesülhetnek. A felsorolt lelki szükségletek a cselekvés útján valósulnak meg. 

Az eredményes tevékenység minőségét a pedagógiai folyamat szakszerűsége segítheti. A 

kibernetikai mozzanatok mellett egyértelműen külső lelki hatások is domináns erővel bírnak. A 

céltudatos cselekvés indításához pozitív motivációs hatásra van szükség. Az aktivitás elindulhat 

félelem hatására is, sőt a korábban, Skiera professzor által leírt egész pedagógiai folyamat is 

épülhet erre. Pusztítása azonban iszonyatos a lelkületre nézve. Az oktatási-nevelési tartalom 

katalizátorán történő áthaladáshoz a megértés prizmájára is  szükség van. Az interiorizáció 

az enkulturáció alapvető kérdése, hogy az objektivációk, hogyan lesznek lelki szubjektummá. 

Csakis a megértés alapján, a leképzés eredményeként. (Bruner törvényei: enaktív, ikonikus, 

szimbolikus leképzésekén szerint). Az enaktív és a szimbolikus „termékek” születésében nagy 

szerepe van a meggyőződésnek is, a képmások és a szimbólumok keletkezését viszont a hit 

segítheti a legjobban, amely erőteljes befolyást gyakorol a világnézetre, az élet� lozó� ára és a 

magatartásunkra, moralitásunkra. A hit minősége, őszintesége, társas megjelenése befolyásolja 

viselkedésünket, életvezetésünket. Eredményes tevékenységünk legutolsó állomása a 

„megtanulás foka”, amely egy lelki tartalom gyarapodását jelenti. A létrejött „reálé-bővülés” 

rendszerezetté is válik, a személyiség egészét gazdagítja és visszaállítja a hiányzó rendet az 

ember és az Isten között.

VI.4. Változó társadalom, szellemiség – változó nevelés

„A nevelés céljának kitűzése szoros összefüggésben van az értékelmélettel és ennek alapján 

a világnézettel, tehát az egész � lozó� ával. Hogy mit tűzünk ki céljául, ez attól függ, mit tartunk 

értékesnek, s mit tartunk legfőbb értéknek. A nevelés céljai változnak a világnézet változásával, 

s a pedagógia története illusztrálja, hogyan alakult át az egységes korszakokban a fölfogás és 

világnézet változásával a nevelés eszményképe, s az egyes gondolkodók � lozó� ájából hogyan 

következik a nevelés céljainak kitűzése, s ezzel egész nevelési programjuk.”52 

Weszely Ödön gondolata alapján érthető, hogy korok, nemzetek és egyének szerint válto-

zik a cél, melyet a nevelés számára kitűznek. A cél az emberi társadalommal együtt a közös 

52 Weszely Ödön: A nevelés célja - Pedagógiai olvasókönyv (szerk. Balogh László – Kelemen Elemér) 
Budapest, 1993. 57. o.
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tevékenység, munka folyamatában is folyton átalakult. A nevelés feladata kezdetben a létfenn-

tartási eszközök készítésére és alkalmazására vonatkozó tapasztalatok átadása volt.

A későbbiek során viszont a kialakuló tudományos alapismeretek szükségessé tették az 

értelmi nevelést, amely egyre jobban elkülönült a munkára neveléstől és fokozatosan a kivált-

ságosok monopóliumává vált.

Az ókori rabszolgatartó társadalomban csak a felsőbb uralkodó osztály gyermekei kaptak 

az akkori körülményekhez képest széleskörű műveltséget.

A spártaiak jó katonát akartak nevelni a gyermekből, mert szerintük az ember hivatása az 

állam fönntartása. Összefügg ez a felfogás azokkal a küzdelmekkel, melyeket létük fönntartása 

érdekében kellett folytatniuk a folytonos hódító törekvésekkel szemben.

A római nép ideálja a római polgár, kinek jogai vannak, s ki ezt a jogot meg is tudja védeni 

karddal vagy ékesszólással. 

A feudális társadalomban a tudományt és az iskolát az egyházi rendszer irányította. A kü-

lönböző típusú iskolák főleg a papképzés szolgálatában álltak. A világi hűbéresek gyermekei 

sajátos, lovagi nevelésben részesültek, amelynek célja a hűbéri rendszer fenntartása érdekében 

az ún. lovagi erények: engedékenység, hűség, bátorság elsajátítása volt.

A középkori egyházi felfogás szerint az élet csak előkészület a túlvilági boldogságra. A ne-

velés célja tehát a tökéletes élettel a túlvilági boldogságot elnyerni. Az újtestamentumi szentírás 

szerint: „Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes.” (Máté V.48.)

Ebből következik, hogy a földi dolgok nem olyan lényegesek, s a tökéletesebb ember az, aki 

ezeket minél jobban tudja nélkülözni, mert a világ szelleme ellentétben áll Krisztus szellemével. 

Aki tökéletes akar lenni, annak mindinkább le kellene mondani a világi élet örömeiről, hogy 

annál biztosabban elnyerje a túlvilági élet magasabb örömeit. 

A reneszánsz és humanizmus korában, az ember ki akar lépni megkötöttségéből, egyén akar 

lenni, s ezt az ő egyéniségét akarja érvényre juttatni minden téren. Helyreállítja a kapcsolatot a 

régi görög kultúrával, visszaállítja a test jogait, s az esztétikai értékeket hangsúlyozza. Kultúrája 

a klasszikus kultúra, az esztétikai nevelés hangsúlyozásával. Eszményképe az életművész, aki 

nemes élvezetek légkörében a klasszikus világ költőiben és a művészet körében él.

A reformáció az újjászületést és annak kapcsolatait keresi a kereszténység kezdeteiben, visz-

szaállítja a Szentírás eredeti gondolatait. 

A felvilágosodás korában a nevelés célja szintén a vallásos ember, aki meg tudja védeni a 

maga vallási álláspontját a szentírás és a polémia fegyvereivel.

Az újabb korban, Comeniustól kezdve, a pedagógiai gondolkodásra általában az volt a jel-

lemző, hogy a gyermek nevelhetőségéből indult ki a racionalizmus és empirizmus útját járva. 

Egyre jobban érvényesültek a nevelés demokratizálására vonatkozó tervek, a modern gyáripar 

fejlődésével kapcsolatban előtérbe került a munkára nevelés elve, a 19. században mind sürgő-

sebb követelménnyé vált a minden gyermekre érvényes tankötelezettség. Ennek érvényesítése 

azonban a kapitalizmus viszonyai között korlátozott mértékű volt. A nevelés így az uralkodó 

osztály monopóliuma maradt.
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A realizmus az evilági életet hangsúlyozza (Bacon, Locke, Montaigne) s a földi élet számára 

akarta nevelni az i� úságot. Eszménye a hasznos életet élő polgár. Ebből az irányból fakad az 

utilitarizmus és endaemonizmus, s ezeknek oly gyakori közössége.

A pietizmus az okos és ékesen szóló emberiséget (humanitás) tűzi ki célul. Rousseau a 

természethez való visszatérést ajánlja, mert az ember természettől fogva jó, csak a civilizáció 

rontja meg. Eszményképe a természetes ember, s ezért a nevelésnek a természetesség elvén kell 

alapulnia. 

A � lantropisták szintén a társadalmi hasznosságot tartják fő célnak. Basedow szerint: „A 

nevelés fő célja a gyermekeket közhasznú, haza� as és boldog életre előkészíteni.”

Pestalozzi a teljes ember kiművelését szorgalmazza a „fej – szív – kéz” egységében.

A világ áldása a művelt emberiség, a nevelés célja pedig ennek fejlesztése és képzése és ki-

emelt feladat az ember erőinek kifejtése természetüknek teljes terjedelméhez képest.

Goethe is hasonlóan vélekedik: a nevelés célja az emberiség kiképzése zárt, az egésznek 

szolgáló személyiséggé.

Fichte szerint pedig a legfőbb cél: az emberi öntevékenység alakítása.

Herbart szerint az „erény”, más fogalmazásban az erkölcsösség, a jellem szilárdsága, a fe-

gyelmezett ember nevelése a cél.

Ellen Key szerint viszont nem csak erkölcsös, hanem természetes emberré kell nevelni a 

gyermeket, ki életét úgy alakítja, ahogy a természet kívánja, s egyéniségét korlátlanul kiéli.

A magyar pedagógusok közül Kálmán Mór, Herbart-hoz hasonlóan az erényes életet tűzi 

ki célul: a növendék elé nem tűzhetni más célt, mint amire lelkiismerete mindenkit kötelez: 

az erényes életet – vallja. 

Nagy költőnk, Arany János, aki kiváló tanár is volt, nemes egyszerűséggel fogalmaz: „Leg-

nagyobb cél pedig, itt, e földi létben, ember lenni mindég, minden körülményben.”.

E célmeghatározások nagyon különbözőek. Vannak, akik két- vagy többféle célt tűznek ki, 

s vannak, akik csak egyfélét. Némelyek a földi boldogságot tűzik ki, mások eszményi célokat 

keresnek. Némelyek individuális állásponton állnak, mások szociális szempontból adnak meg-

határozást, ismét mások igyekeznek mindkettőt tekintetbe venni.

Legtöbben az erkölcsi nevelést tartják a legfontosabbnak és csakis egy erkölcsi célt, az erényt 

tűzik ki, míg némelyek kiterjesztik a célkitűzést az egész élet területére.

A cél és a feladat abban különbözik egymástól, hogy a cél az a végső pont, amelyet valamely 

tevékenységgel el akarunk érni, a feladatok pedig azok a tennivalók, amelyeket a cél felé való 

haladás érdekében el kell végeznünk. Tehát a cél csak egy lehet s abban az egyben a tevékenység 

mindegyik részletének találkoznia kell; feladat pedig annyiféle, ahány részlete van a munkának.

A cél tehát az egészre, a feladat részleteire vonatkozik s a feladatok egyrészt párhuzamosak, 

azaz egyre több is áll előttük, másrészt pedig sorozatosak, azaz egymás után következnek.

A nevelés feladatai: azok az egyes, egyszerűbb tennivalók, amelyeknek elvégzése a célhoz 

közelebb juttat, és amelyek tökéletes elvégzése a cél elérését jelenti.

A cél és a feladatok megkülönböztetése tisztába teszi a nevelési cél rendkívül bonyolult 
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kérdéseit: így nem kell többféle célt tűznünk a nevelés elé, és amint a felismert cél a feladatokat 

megvilágítja, ezek mintegy önként rendeződnek.

A XIX. század közepéig a pedagógia elméletét a � lozó� a részének tekintették. Ekkor ke-

rült előtérbe a pedagógiának, mint önálló diszciplínának a kérdése és többi tudományhoz 

való viszonyának tisztázása. Ebben a kérdéskörben fordulatot jelentett Herbart felfogása, aki 

a problémát úgy látta megoldhatónak, hogy a pedagógiát alkalmazott � lozó� ának, teológiának 

tekintette.

Herbart azzal tette pedagógiáját tudományossá, hogy � lozó� ai átvetést adott neki, s általá-

ban kapcsolatba hozta bölcseleti rendszerével.

A herbarti pedagógiával szembeni kritikát a 20. századtól alapvetően meghatározta a tu-

domány területén jelentkező dinamikus átalakulás, s ennek részeként a di� erenciálódás, az 

individualizáció.

Ennek következtében Herbart tudományos rendszere tovább fejlődhetett.

A 19. század fordulójától a neveléstudomány területén különböző új elméletek, irányzatok 

jelentkeztek, előtérbe került a nevelés elméletének (tudományának) autonómiája. Ezeket az 

új tudományos törekvéseket összefoglaló néven reformpedagógiának nevezi a szakirodalom.

Ebben a csoportosításban egymástól alapjukban eltérő irányzatok kaptak helyet. A fejlődés-

nek és di� erenciálódásnak eredményeként kiformálódott a nevelés� lozó� a, mint a neveléstu-

dománynak egyik ága és az empirikus � lozó� a.

Az értékelmélet, a pedagógiai érték kategóriájának megjelenése kitágította a herbarti peda-

gógiát, amely a nevelés célját egyedül az etikából merítette. A nevelés céljának kérdésében az 

értékelméletet szintén � gyelembe veszi a magyar neveléstudomány is: Fináczy Ernő, Weszely 

Ödön és tőlük eltérő gondolatvezetéssel Karácsony Sándor is.

Az általuk vizsgált időszakokban több jelentős elméleti irányzat élt egymás mellett. Ezeket 

két fő vonulatba lehet csoportosítani a magyar pedagógiában is: 

Az egyik a Herbartot követő, az ő rendszerében mozgó, de azt korszerűsíteni törekvő el-

méletek (Kálmán Mór, Fináczy Ernő, Weszely Önön). A másik az attól eltérő antiherbartiánus 

elméletek (Lubrich Ágost, Felméri Lajos, Schneller István, Nagy László és Imre Sándor), ame-

lyek a különböző modern pedagógiai irányzatokat és lélektant � gyelembe véve formálták ki 

tudományos álláspontjukat.

Mindkét fő irányzat képviselőire jellemző, hogy nem követték szolgaian a külföldi nagy 

elődöket és kortársakat, gondolatrendszerüket nagyfokú önállóság, a hazai szükségletek � gye-

lembe vétele jellemezte. A nevelés elmélete (tudománya) nálunk is szoros kapcsolatban fejlődött 

a gyakorlattal és annak szükségleteit igyekezett kielégíteni.

A nevelés értelmezésének alapjai

A nevelési cél és feladatok értelmezését jó néhány megközelítésben olvashatjuk a különböző 

neveléstani könyvekben. A nevelés folyamatát szintén sokféleképpen de� niálják.

A pedagógia elméletében és gyakorlatában is igen gyakran használjuk a nevelés szót, mégis 
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nehéz tartalmilag meghatározni, mit is jelent. Nézzünk meg néhány átfogó meghatározást a 

nevelés fogalmát illetően:

Fináczy Ernő szerint a nevelés egyetemes és általános, tervszerű tevékenység, amely a tár-

sas közösséget is szolgáló kiskorúakra irányuló ráhatás, jobbá tétel, a gyermek tökéletesítése, 

természet adta képességeinek fokozása. Nevelés csak az, ami erkölcsi célt szolgál; így a nevelés 

igen fontos jegye a nevelés célja.53

Gáspár László, a nevelést a társadalmilag szükséges egyéni képességek intenzív fejleszté-

sének tartja.

Imre Sándor szerint a nevelés a közösség életéből fakadó, és arra ható, az egyén kifejlődését 

tudatosan elősegítő, huzamos ideig tartó szellemi tevékenység, mellyel a fejlettség magasabb 

fokán lévők céltudatosan és tervszerűen alakítják a kevésbé fejlettebbeket, amíg az alakítást 

az önállóság ki nem zárja.54

Németh András a nevelést tipikusan olyan emberi megnyilvánulásnak tartja, amely más 

élőlényeknél nem tapasztalható. Az ember nevelhető és nevelésre szorul, a gyermek a nevelés 

révén válik emberré. A nevelés a felnőttkori feladatok ellátásához segíti hozzá, és nagy hatással 

van rá az éppen létező társadalom kultúrája, civilizáltsága. A nevelés leginkább a kultúrlénnyé 

válás folyamatának céltudatos és tervszerű elemeivel ragadható meg, a kultúr- ill. társadalmi 

lénnyé alakítás-alakulás folyamata.55

Kiss Árpád elméletében a nevelés jelentése, hogy segítse és irányítsa a gyermek testi, értelmi, 

erkölcsi kibontakozását, és így mintegy medret ásson az emberré alakulás sokféle lehetősége elé.

Karácsony Sándor gondolataiból kiragadható, hogy nevelni annyit tesz, mint a növekedést 

előmozdítani. Ez egy páros viszonyt feltételez – ami lényeges eleme a nevelésnek – az egyik, 

aki növekedik, a másik aki a növekedést elősegíti, feltételeit megteremti.

Brezinka szerint: a nevelés alatt azokat a cselekvéseket értjük, amelyek által az emberek meg-

kísérlik más emberek lelki diszpozícióinak bonyolult rendszerét valamely tekintetben tartósan 

javítani, vagy az értékesnek ítélt összetevőket megtartani, illetve a rossznak ítélt diszpozíciók 

létrejöttét megakadályozni (Németh,1997)

Ha a nevelést értelmezzük, a következő jegyeket mindenképpen szem előtt kell tartanunk:

általánosságban (elvontan) nevelés nincs, csak konkrét társadalmi viszonyok között,

a társadalmi változások mindig változást hoznak a célokban, módosítják a nevelés feladatait, 

intézményeit, eszközrendszerét,

a gyermekeket sokféle hatás éri, de nevelés alatt csak a koordinált és tervezett hatásokat 

értjük,

a nevelésben a legfontosabb a nevelő és a nevelt közötti viszony,

a nevelésnek három síkja van: az általános, a kognitív és a morális nevelés.

Ha a nevelést, mint tevékenységet vizsgáljuk, két lényeges aspektusára tekintettel kell 

53 Fináczy E.: Elméleti pedagógia, Egyetemi, Budapest 1937.
54 Imre Sándor: Neveléstan, Stúdium, Budapest 1928.
55 Németh András: Nevelés, gyermek, iskola, Eötvös Kiadó, Budapest 1997.
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lennünk: a személyiségben változásokat előidéző jellegére – ilyen értelemben hatásrendszer – 

ill. a társadalom intellektuális, erkölcsi, esztétikai, stb. arculatát megváltoztató jellegére, ilyen 

értelemben eszköz. A nevelt nemcsak tárgya a nevelésnek, hanem alanya is, tudatosan részt 

vesz önmaga nevelésében. Külön felkészült vagy a nevelésre valamilyen címen jogot szerzett 

felnőttek szándékosan és tervszerűen beavatkoznak a nevelt személyiségének irányításába, 

fejlesztésébe. A spontán hatások már más fogalomkörbe tartoznak. A szándékos beavatkozás 

professzionális szintjét jól összegezhetjük Nagy József (Nagy, 1996) gondolatai alapján. A szán-

dékos nevelés, vagyis a személyiségfejlesztés a pszichikus komponenskészletek komponens-

rendszerekké, személyiséggé fejlődését szolgálja. Ezért nevelési célként a személyiség átfogó 

komponensrendszereit és azok alapvető komponenseit célszerű megjelölni.

A személy önmagát szolgáló viselkedése a személyes kompetenciának, valamint a szociális 

kompetenciának, mint pszichikus komponensrendszereknek köszönhetően valósul meg. E 

két egymással összefüggő kompetencia egyre inkább egy általános alapfunkcióvá, kognitív 

kompetenciává önállósul. Az általános kompetenciákból pedig sokféle speciális kompetencia 

di� erenciálódik, amelyek alapja az alkotóképesség, tehetség.

A kompetencia a döntést szolgáló motívumok (szükségletek, igények, érdeklődések, maga-

tartási szokások, meggyőződések, hitek és a hozzájuk kapcsolódó ismeretek,), a jelző, késztető 

érzelmek, valamint a viselkedést, cselekvést lehetővé tevő képességek összefüggő rendszere.

Személyiségfejlesztési feladatként a fenti kompetenciákat értelmezzük; az értelem kiműve-

lése, az egészséges és kulturált életmódra nevelés, valamint a szakmai képzés alapozása terü-

leteiként, a nevelés színtereire bontva.

Lubrich Ágost szavai jól összegzik a nevelés koncepcióit:“Csak olyan tanítás érdemli meg 

igazán a nevét, mely az érzés és vágyrendszerre nemesítőleg hat; csak olyan nevelést mond-

hatunk nevelésnek, mely tiszta fogalmakra, igazságokra vezeti a tanítványt, mert az igaznak, 

jónak, szépnek megismerése nagyban nemesíti az érzelmeket, kellő irányba tereli a vágyakat, 

csak ott lehet valódi nevelés, hol szoros értékményű nevelés és tanítás összhangban van.”56 A 

cél szempontjából a nevelés fogalmának az a két vonása a legnevezetesebb, hogy a nevelés egy-

részt a közösség életéből fakadó és azt alakító tevékenység, másrészt az egyén fejlődését segíti 

elő. Egyik azt mondja meg, hogy mi áll célként a nevelés, mint a közösség életnyilvánulása 

előtt, a másik meg azt, hogy mi a célja a nevelésnek, mint az egyes emberen végbemenő tevé-

kenységnek. A kettő együtt pedig azt bizonyítja, hogy a nevelés közösségi (szociális) és egyedi 

(individuális) célja nem két külön cél, hanem tökéletesen egybeesik.

A nevelési cél determinációja tehát két lényegi alapon nyugszik. Az egyik az adott társada-

lom elvárása, a kultúratartomány átszármaztatása, az értékek konzerválása. A másik lényegi 

alap az emberi lelki szükségletek optimális teljesülésének segítése, vagyis az individuum szük-

ségleteinek megjelenítése.

Az első lényegi alap egy igen összetett folyamatrendszerből következik, amelyet 

56 Köte S.: A hazai neveléstudomány tudományelméleti alapkérdései, Budapest 1997. 29. o.
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enkulturációnak is nevezünk, vagyis a kultúratartományba történő bevezetése a gyermek-

nek. Természetesen az enkulturációhoz értékalapok szükségesek, amelyek tisztázása az etika 

feladatkörébe tartozik. A kultúratartományt szükségszerűvé válik felosztani, hiszen az iskolai 

professzionális nevelés bizonyos résztartományokat tud csak egyidejűleg kezelni. Ezeket mű-

veltségtartományoknak is nevezzük. A tudományos életben tudományterületekről is beszélhe-

tünk. A közoktatásban szintén szükségszerűvé válik, hogy műveltségterületeket határozzunk 

meg a kultúra tartományának egészén belül. Bizonyos fejlődési szakaszokban, iskolafokokban 

a műveltségi területeket tantárgyasítjuk is. Ennek értelmében az iskolai munkában tantervek, 

helyi pedagógiai programok, tantárgyak felosztása tartalmazza a műveltségi anyagot. A pe-

dagógiai programokban a helyi tantervek ismeretköröket, kompetenciatartományokat, ezek 

minimumkövetelményeit fogalmazzák meg. A kultúratartomány egy jelentős problémájává 

növekedett a XXI. századra az információ kezelése. Az iskola információátadó szerepe tu-

lajdonképpen csökkenőben van, inkább az információkezelés problémaköre kap hangsúlyt. 

Kérdéssé vált, hogyan tudjuk a több Mbyte információt pozitív módon felhasználni. Hogyan 

tudjuk leválasztani a negatív hatásokat? Hogyan tudunk irányt mutatni a diákok számára az 

információáradatban? 

Az optimális nevelési modell célfelfogása normatív, ahogyan Herbartnál is láthatjuk. 

Weszely Ödön a pedagógiát a nevelés elméletének tekinti, ugyanakkor a kultúra tudományá-

nak is. Tárgya tehát a nevelés, feladata pedig a közműveltség kincseinek megőrzése. Mint ilyen, 

a jövő alakulására befolyást gyakorol, hiszen egy kulturális eszmény alakítását tűzi ki célul. A 

pedagógia „nemcsak az egyes egyén nevelésének tudománya, hanem a közműveltség átszár-

maztatásának elmélete, a közműveltség szervezésének tudománya, a nemzetnevelés elmélete” 

– vallja Bevezetés a neveléstudományba c. munkájában. Említést tesz arról, hogy a pedagógiai 

normatív tudomány, amely gyakorlatot irányító alapelveket állít fel. Weszely axiológiai szem-

pontból vizsgálja, milyen célt tűzzön ki a jövő nemzedéke elé. Felteszi a kérdést: Mi értékes 

a jövő nemzedéke szempontjából, mi az érték, hányféle értéket állíthatunk fel, s ezek milyen 

rangsorban lehetnek? „A kultúra az az érték, melyet a növendék számára legkívánatosabbnak 

kell tartanunk.” „A nevelés célja a műveltség az a világnézet, melyre mi a pedagógiát alapítjuk, 

az idealisztikus, dualisztikus, optimisztikus, ami annyit jelent, hogy az emberi életnek ideális 

eszményi célt tűzünk ki (idealizmus), hisszük, hogy ez a rövid földi tartózkodás nem elég az 

eszményi cél elérésére melyet azonban ezzel a mi földi munkásságunkkal előkészíthetünk.” A 

nevelés célja az, hogy az élet céljának elérésére képessé tegyen, erre elkészítsen, fölfegyverezzen. 

Végső soron a nevelés célja tehát a kultúra (bekapcsolódás a kor kulturális rendszerébe). E 

gondolatmenet alapján határozza meg értékrendszerét, amely kultúrértékeket foglal magába, 

amellyel – úgy gondolom – ma is egyetérthetünk.
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Ideális (abszolút) értékek:

Reális (elsődleges, primitív) értékek: 

Az értékek hierarchiáját Weszely a következőképp állapítja meg:

Weszely vallja – s ez ma is helyénvaló megállapítás - , hogy „Kialakult szilárd világnézet, 

helyes értékelmélet, s ezeken nyugvó összefüggő rendszere a pedagógiai céloknak alapja az 

igazi pedagógiai munkának.” (Köte, 1997). Pedagógiájának egyik érdeme, hogy céltartalma és 

az egyén fejlődését egyaránt szolgáló értékközvetítést tart helyesnek. 

Személyiségképe – ahogyan Herbartnál is láttuk – inkább intellektuális, ami azt jelenti, 

hogy ismereteket, jártasságokat, készségeket, képességeket állít előtérbe, ezeket tartja fontos-

nak a magatartás és tevékenység megszervezésében (szemben a motivációs személyiségjegyek 

megmozgatásával, amelyek belsővé vált magatartásminták, meggyőződések, kialakult szoká-

sok). Anyagi és formális képzésről beszél, ahol az előbbi az ismeretek gyarapítását, míg utóbbi 

a szellemi képességek (emlékezet, gondolkodás, képzelet stb.) fokozását jelenti. Kijelenti, hogy 

a kettő közötti egyensúly megteremtését látja célszerűnek, bár vannak tárgyak, ahol egyik, 

vagy másik kerül előtérbe (pl. a történelem és természettudományok anyagi képzést, a nyelvek, 

és a matematika formális képzést nyújtanak inkább). Kísérletet tesz a pszichológia eredmé-

nyeinek felhasználására, a gyermekekről vizsgálati lap vezetését látja célszerűnek, ismerteti a 

fejlődéslélektan eredményeit, s felszólít arra, hogy a nevelőnek ezek ismeretére szüksége van. 
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Rendszerében tehát már megpróbál elrugaszkodni az intellektuális személyiségmodelltől, s 

átmenetet képez a regulatív személyiségkép felé.  

Az értékelméleti idealizmus elemeivel a XX. század első felének hazai teológiai alapú peda-

gógiájában is gyakran találkozhatunk. 

Például Fináczy Ernő tudatosan törekedett a világnézeti alapelvek vallásos értékelméletre 

alapozott nevelési céltanának érvényesítésére. Nevelési cél- és tartalomfelfogása, amely neve-

léstörténeti szemléletének kiindulópontja és alapja, egy korszerű pedagógiai koncepció kereteit 

adta, mely transzcendens orientációja ellenére, azzal nem ellenkezően az ember sokoldalú evi-

lági fejlődésére adott lehetőséget és ezt az egyéni fejlődést, fejlesztést tág horizontú társadalmi 

célok felé irányította a társadalom mindegyik rétegében az emberi közösség táguló szférájában. 

„Elméleti pedagógia” című könyvében az elméleti pedagógiát a herbarti rendszerezési elveknek 

megfelelően két alapvető részre osztja: a teológiára és a metodológiára. A teológia a nevelés 

céljellegű � lozó� ai megalapozását adja, a metodológiai feladata pedig annak a megvilágítása, 

hogy mik ezen elmélet szempontjából a nevelés részei, eszközei. Részletesen szól a testi, értel-

mi, erkölcsi nevelés alapkérdéseiről, melyek összessége adja felfogása szerint az eszközök vagy 

funkciók tanát.

Fontos szerepet tulajdonít a világnézet és nevelés kapcsolatának, amit a mű bevezető fejeze-

tének címe, „Világnézet és nevelés” is kifejez. Meggyőződése ugyanis, hogy a nevelés céljának 

és fogalmának elemzése előtt elengedhetetlenül szükséges egy határozott világnézeti álláspont 

kiválasztása, amelyre az egész neveléstan felépíthető.

Keresztyén elkötelezettségéből adódóan a számára igazán értékes világnézet az, amely ál-

landó, abszolút értékes célt szolgál: ez az idealizmus, melynek két sarkpontja van: a vallás és a 

nemzet. Ezért pedagógiáját az eszmények világában található, teljesen tökéletes abszolút érté-

kekre a szép, jó, igaz eszményére alapozza. A tökéletesség azonban csak a vallásban található 

meg: „Mert a teljes tökéletesség a valóságban sehol sem található fel, csakis a vallásban, elsősor-

ban Isten létezésének megdönthetetlen igazságában lelhetjük fel azt, ami egészen tökéletes.”57

A nevelés céljának megfogalmazása előtt Fináczy szükségesnek érzi a nevelés fogalmának 

meghatározását, amely a következőképpen hangzik: „A nevelés nagykorúaknak kiskorú-

akra való egyetemes és tervszerű ráhatása avégből, hogy a � atal nemzedékek majdan egyé-

ni és nemzeti feladatainak egy erkölcsi cél mértéke szerint tudatossággal és szabadsággal 

megfelelhessen.”58

A nevelés célja idealista alapállásból adódóan kettős természetű. Az első a nevelés eszményi 

célja, mely felveti, miben keresendő az erkölcsi tökéletesség. A válasz: ezt az ember az abszolút 

értéknek (értékeknek) a jónak, a szépnek, az igaznak a megismerésében és az azok tudatos 

megvalósítására való törekvésben találhatja meg. Miután azonban a cél nem lehet többirányú, a 

nevelés szempontjából legfontosabbat kell kiválasztani, és annak kell a másik kettőt alárendelni.

Ez a legértékesebb tulajdonság a jó, a valódi jóra irányuló szabad akarat, ami értékesebb a 

57 Fináczy Ernő: Elméleti pedagógia Budapest, 1937. 16. oldal
58 Fináczy Ernő: Elméleti pedagógia Budapest, 1937. 31. oldal
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kiművelt ízlésnél. Ez a végső érték, amely az erkölcsi jellemet adja. Ennek alapján fogalmazható 

meg a nevelés szűkebb célja: az egyént arra képesíteni, hogy a jót szabad akarattal megtegye, 

mind a társadalom tökéletesedés érdekében. 

Arra a kérdésre, hogy mi a jó, keresztyén szemléletnek megfelelő feleletet adott:

„Jó az, ami tökéletes, isteni akaratnak, mint értékmérőnek megfelel, vagyis ami az embert 

közelebb hozza ehhez a legtökéletesebb isteni akarathoz, ami tehát a felfogásuk szerint az 

embert azzá teszi, aminek a szó legnemesebb értelmében lennie kell.”59

A tökéletesség megközelítésének lehetőségét az alapvető erények összhatásában látta. Ezek:

Az önuralom erénye

Az igazságosság erénye

A szeretet.

Fejtegetései során Fináczy megállapítja, hogy ezek az erények a vallásban gyökereznek. A 

központi célgondolatból adódóan a nevelés részeinek (eszközeinek) és a nevelés céljának szoros 

egységben kell egymással állnia. Ezek a testi, értelmi és erkölcsi nevelés, amelyek sajátosságait 

részletesen kifejti, valamint az esztétikai nevelés, ami mindhárom funkcióban benne foglalta-

tik, ezzel külön területként nem foglalkozik. 

A testi nevelést részfeladatra osztja. Egyrészt a testi egészség fenntartása az ápolás útján tör-

ténik, amely gondoskodik arról, hogy a gyermek életfolyamatai szabályosan menjenek végbe. 

Másrészt a gyermeki szervezet fejlesztése, erősebbé tétele, edzése, az ezzel kapcsolatos gyakorlás 

fontos az akarat nevelése szempontjából is, melyben a nevelés két funkciója, a testi és erkölcsi 

nevelés kapcsolódik össze. Az értelmi nevelést Fináczy is azonosítja az oktatással, ezért az szo-

rosan kapcsolódik oktatás elmélethez, amit külön műben, 1935-ben kiadott „Didaktikájában” 

dolgozott ki, mind a társadalom tökéletesítése érdekében. 

A nevelés céljában megfogalmazott alaptételek – erkölcsi végcél, vallási alap, nemzeti szem-

pont – következetes érvényesítésére törekszik az oktatás anyagának kiválasztásában is. 

Felfogása szerint szorosabb értelemben vett erkölcsi nevelés elsősorban az akarat nevelését 

jelenti. 

A nevelési cél és feladatrendszer másik fő aspektusa a lelki szükségletek szabályos, tör-

vényszerű kezelésének rendszere. A pszichológia igazolt, érvényes fejlődési, lelki működési 

törvényszerűségeket ad e nevelési célrendszer funkcióba állításához. Lényeges eligazodást nyújt 

a kognitív pszichológia alaptörvényeinek megfogalmazása, s mint tudománynak a pedagó-

giai folyamatba állítása. A magyar polgári pedagógia kiemelkedő képviselői (Nagy László, 

Karácsony Sándor, Kiss Árpád, Imre Sándor) neveléstani-lélektani rendszere szintén értékes 

hagyaték a mai kor számára. Ugyanakkor az elmúlt évtizedekben bizonyos űrt éreztünk a 

hazai neveléstudomány területén. Lényeges előremozdulást eredményezett az elmúlt években 

a magyar reformpedagógia újragondolása (Németh András, Pukánszky Béla) és a képességpe-

dagógia továbbfejlesztése (Nagy József, Csapó Benő, Vidákovich Tibor).

59 Fináczy Ernő: Elméleti pedagógia  Budapest, 1937. 40. oldal
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A keresztyén antropológia, elsősorban Heidegger � lozó� ája alapján, az isteni létalapra irá-

nyuló transzcendens kapcsolatból indul ki. A gyermekantropológia mind a keresztyén, mind 

a humanisztikus pszichológiára nagy hatással volt. A keresztyén ősbizalom és/vagy az érzelmi 

védettség iránti lelki szükséglet gyökerei azonos eredetűek. Langeveld, Rogers, Maslow sze-

mélyiségelméletének központi kérdése az „én” fogalma, működése. Maslow elmélete szerint 

az emberi szükségletek hierarchiája a � ziológiai, biológiai komponenstől építhető fel a lelki 

komponensekig bezárólag. Ehrenhard Skiera Egy antropológiai pedagógia alapvonásai60 című 

munkájában a sikeres nevelés feltételeit fogalmazza meg. Izgalmas kérdéssé vált, hogy egy 

uralkodó, (pl. nemzeti) az emberiség által is értékesnek ítélt kultúratartományban, melyek 

azok az elsődleges lelki szükségletek, amelyek optimális teljesülése a lehetőség szerinti kedvező 

neveltségi szintet eredményezi. E. Skiera a következő 7 alapvető lelki szükséglet teljesülését 

tartja fontosnak:

az érzelmi védettség, biztonság (ősbizalom) és törődés szükséglete

a dicséret és elismerés iránti szükséglet

az új tapasztalatok megszerzésére irányuló szükséglet

a szabadság iránti szükséglet

a mások és önmaga iránt érzett felelősség

az esztétikai élmények iránti szükséglet

a belső állapot (feszültség, öröm stb.) spontán kifejezése

Lényeges problémává vált, hogy a kultúratartomány értékeinek átszármaztatása és lelki 

szükségletek teljesülésének segítése milyen pedagógiai közvetítést, eljárást igényel. Könnyen 

ráérezhetünk a hivatásos (szándékos) nevelés alkalmazásakor a közvetítő-átadó művészet pe-

dagógiai fogásaira, Karácsony Sándor nevelési elveire.

60 Skiera, E.: Egy antropológiai pedagógia alapvonásai, ELTE TFK, Budapest 1994.
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VI.5. A „klasszikus” nevelési feladatok és a lelki szükségletek harmonikus, 

együttes kezelése

A nevelési cél kettős legitimációjából levezethetők (kultúraközvetítés, lelki szükségletek) a 

konkrét nevelési feladatok is. Alapkérdéssé válik, hogy melyek lesznek ezek a feladatok.

A neveléstörténeti áttekintésben már elemeztük, hogy a különböző neveléstanok több ha-

sonló feladatrendszert dolgoztak ki, ezeket elnevezhetjük tehát klasszikus nevelési feladatok-

nak. A felosztások számszerűségében rejlenek csupán különbségek, tartamukban azonban 

több hasonlóságot is találhatunk. A hagyományos neveléstörténeti kategóriákat kissé önkényes 

felosztásban is megjeleníthetjük. Szinte mindegyik terület egy teljes, önálló alrendszert képez, 

így a neveléselméleti kérdések egész sora foglalkozik a feladatok kifejlesztésével. Természetesen 

az egyes nevelési részterületek összességében jól kidolgozottak, egy adott kor elképzeléseit, 

sokszor ideológiáját is nyomon követik. Lásd részletesen Neveléstani alapkérdések 5. fejezet61

Karácsony Sándor szerint a magyar lélek sajátos problémáját is kezelni kell, hiszen ez ki-

hat a világnézetünkre is. Lásd Karácsony Sándor a Nyugati világnézetünk felemás igában c. 

munkájának téziseit.62 

Napjaink egyik nevelési sorskérdése lehet a családi életre nevelés helyes értelmezése. Pál-

hegyi Ferenc a Pedagógiai Kalauz c. művében a megoldást a lelkületileg harmonikusan kezelt, 

családorientált nevelési programban látja.63 Lényegesnek ítéli meg az emberkép megfogalma-

zását és a pedagógiai gondolkodásba illesztését, továbbá a családi nevelés elsődlegességét, a 

szülők felelősségét. Érdemes áttekintenünk, hogy a család milyen nevelési pozícióba került, 

milyen lehetőségei vannak, és jelenleg milyen modellek érvényesülhetnek. Az anya, az apa 

szerepéről, testvérek viszonyáról újszerű megközelítést olvashatunk a különböző funkciók 

teljesítése során. Így pl. az apa jó pásztor, az anya érzelmi hátteret biztosító szerepe, a gyermek 

antropológiai sajátosságai, a nevelés szabadsága és korlátai. 

A nevelés kiemelten is átfogó, alapvető feladata a fegyelmezett személyiség kialakítása. Ko-

zéki Béla több könyvében is foglalkozik a fegyelem, az önfegyelem, az autonómia, az önállóság 

kérdéseivel.64 Korunk nagy kérdésévé vált, ha az embert fegyelemre nevelik, kibontakoztathat-

ja-e önmagát? Természetesen befolyásolja a kérdés megoldását, hogy milyen irányítás, vezetési 

modell hatalma alá kerül a gyermek. A direkt autokrata hatások vakfegyelmet eredményeznek, 

ugyanakkor az engedékeny, minden korlát nélküli gyakorlat tartás nélküli személyiséget ered-

ményez. A demokratikus, felelősségérzetet biztosító nevelés az ingamozgás példája alapján 

segíti a személyiségfejlődést. Természetesen, hogy kimozgásaink, kilendüléseink többször is 

előfordulnak életünkben, hiszen tökéletes teremtmény nincsen, viszont nem mindegy, hogy 

az inga kimozdulása milyen mértékű. Elérhetünk olyan állapotot, amikor a holtpontra kerül 

61 Szenczi Árpád, Neveléstani alapkérdések. Eötvös Kiadó, Budapest, 2000.
62 Karácsony S.: Nyugati világnézetünk felemás igában. Kolozsvár, 1993.
63 Pálhegyi F.: Pedagógiai Kalauz. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, Budapest, 1996.
64 Kozéki B.: A fegyelmezett személyiség kialakulása. Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.
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az inga nyelve, és innen két lehetőség van, vagy „lezuhan”, vagy „felrepül”. Lényeges kérdés 

a korlátozás és a határok megszabása. Legjobban úgy szemléltethetjük formailag is, hogy egy 

forgalmas utcára nyíló iskolakapu előtt egy egyszerű korlátot helyezünk el, amely nem a kijá-

rást, hanem az értelmetlen balesetet akadályozza meg. A határok értelmes (és egyben érzelmes) 

szabása nagyszerűen mutatkozik meg Pető�  Sándor: „Falu végén kurta kocsma” című versében. 

A hangoskodó legényekhez nem csupán tiltással, azonnali utasítással, hanem egy határozott, a 

lélekig eljutó kijelentéssel érkezik az információ: „Szegény édesanyám beteg.”. Ezt szakszerűen 

belátáson alapuló engedelmességnek is nevezzük. Jól szemléltethetjük ezen a példán is a „tiszta” 

emberi gondolkodás, a kognitív kompetencia és lelkületi működés együttes szerepét. Termé-

szetesen a fegyelmezett, önre  ektív személyiség kialakulása korábbi, indirekt nevelési eljárások 

eredménye. Legfontosabb feladat a lelkiismeret és a felelősségvállalás szükségletének kialakítá-

sa. Ennek, akármennyire is meglepőnek tűnik, a szeretet a legfontosabb katalizátora. A gyer-

mek sokkal jobban megérzi a nevelő részéről a szeretetet, vagy annak hiányát, mint a felnőttek. 

Ha visszagondolunk az E. Skiera által megfogalmazott lelki szükségletekre, mindjárt az első 

pontban a biztonság és az érzelmi védettség szükséglete ad választ a szeretet elengedhetetlen 

szükségességére.65 A lelkiismeret szintén bonyolult rendszer. Működéséhez az érzelmek egész 

csoportjára van szükség. Befolyásolja a félelem, a szégyen, a bűntudat, valamint a lelkiismeret-

furdalás. Az ember állandó stresszállapotban él, amelynek szinte természetes megjelenése az 

egészséges szorongás. Ez biztosítja a szervezet éberségi állapotát, � gyelmét, információfelfogó 

készségét. Természetesen ez egy motiváltsági állapot is, amelyet szintén a lelki szükségletek 

indítanak el. A motiváltság külső erői is befolyásolják, amelyek szempontjából a pozitív irányú 

külső hatásrendszer biztosítja az egyensúlyi állapotot. A külső félelemre irányuló motiváció 

az amúgy is meglévő szorongást tovább fokozza, és ebből a leblokkolás, a lelki bénultság ál-

lapota következik be. Ha a nevelő hatás erős, pozitív hatású, akkor a gyermekben is az erő és 

a felelősségérzet alakul ki és nem pedig a lelki bénultság. Ha a nevelés gyenge (elhanyagoló), 

akkor felelőtlen, morális tartás nélküli személyiség alakul ki. Pl. egy közösség akkor élhet 

harmonikusan, ha minden tagja derűs lehet, ha senkinek nincs joga más rovására előnyöket 

szerezni önmaga számára. Karácsony Sándor ezt úgy fejezte ki: „Mindenkinek egyforma helye 

van a Nap alatt, de senkinek sincs joga a másik elől elfogni a napsugarat.” 

65 Skiera, E.: Egy antropológiai pedagógia alapvonásai. ELTE TFK, Budapest, 1994.
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VII. ÖSSZEFÜGGŐ GONDOLKODÁSRA, SZELLEMISÉGRE, 
HITRE, ÉRTÉKES, ERKÖLCSÖS NÉZETRENDSZERRE 

NEVELÉS

VII.1. Imre Sándor filozófiai pedagógiája

Imre Sándor kiterjedt tudományos, közéleti és egyházi munkásságából következik, hogy a 

neveléssel kapcsolatos kérdéseket a lehető legszélesebb összefüggésben látja, és nem létezhet 

olyan területe az életnek, amit ő ne látna összefüggésben a neveléssel. Sokféle tisztségéből ért-

hetően következik, hogy jól ismerte korának, az akkori Magyarországnak és magyar népnek 

gondjait, bajait, kérdéseit. Ez a széles látókör minden írásában tükröződik, és írásainak mai 

olvasója sokat tanulhat az akkori korról szinte minden tekintetben. A Ráday Levéltárban őr-

zött 47 kötegnyi anyag tudományos munkáiból, megjelent cikkeiből, előadás vázlataiból igen 

jól mutatja, milyen sokféle, és milyen értékes munkát végzett. (Imre II. Sándor tudományos 

munkáinak jegyzéke I-XLVII. köteg; A Ráday Levéltár jegyzéke, A Dunamelléki Református 

Egyházkerület Ráday Levéltárának repertóriuma, Budapest, 2002. Szerk: Nagy Edit – 70 kk. o.) 

Végigolvasva a levéltári repertóriumban rögzített címeket, az a kérdés támad bennünk, hogy 

egyáltalán volt-e olyan vonatkozása a nevelésnek, amivel ne foglalkozott volna. Igyekezett 

megvizsgálni a nevelést minden összefüggésben, hogy a legteljesebb képet alkossa a nevelés 

fogalmáról, lehetőségeiről, meghatározottságáról, korlátairól. 

A nevelés céljai és feladatai

„A cél az a végső pont, amelyet valamely tevékenységgel el akarunk érni, a feladatok pedig 

azok a teendők, amelyeket a cél felé való haladás érdekében el kell végeznünk.” (Imre, 1995, 56. 

o.) Egyéni szempontból a nevelés célja csak az egyes ember teljes kifejlődése lehet. Ezt a célt kell 

szolgálni a nevelés mindhárom területén: a testi, értelmi és erkölcsi nevelésben. A testi fejlődés 

eredménye az egészséges élet, az értelmi fejlődésé a szellemi önállóság, az erkölcsi fejlődésé a 

nemes jellem. 

A nevelés a közösség ügye, hiszen annak rendeltetése a közösség jövőjét biztosítani. A közös-

ségi, szociális cél és az egyedi, individuális cél nem két külön cél, hanem tökéletesen egybeesik. 

A nevelés kívánt eredményét a felnőttek eszményei határozzák meg. Mindig azok igyekeznek 

a nevelésnek irányt szabni, akik úgy érzik, hogy a közösség érdekeit tisztán látják, értékeit 

ismerik. (Imre, 1995, 56-60. o.)

A nevelés céljainak meghatározásában két fontos fogalmat találunk Imre Sándor rendszer-

ében: az egyéni nevelésre nézve cél a személyiség kialakítása. A közösségi nevelés célját pedig a 

nemzetnevelés fogalma foglalja össze. A következőkben ezt a két fogalmat érdemes részletesen 

is megvizsgálni: 

A személyiség Imre Sándor az egyéni élet egészét fejlődési folyamatnak tekinti. Ennek a 
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fejlődésnek három szakaszát különbözteti meg. Az első szakaszban kialakul az ember egyé-

nisége, azaz teljesen megállapodnak a másoktól megkülönböztető vonásai. Ezek között a testi 

és szellemi vonások egyaránt nevezetesek. A második szakaszban kifejlődnek az egyén cse-

lekvésének állandó mozgatói, kialakul a jellem, a magatartásnak, a cselekvés irányának hatá-

rozottsága. Itt szerepe van a testi minőségnek is, de a jellemnek mindinkább a szellemi oldala 

domborodik ki.

A folyamat harmadik szakasza a fejlődésnek azokat a lépéseit foglalja magában, melyek a 

jellem fokozatos tisztulását jelentik. A jellem tekintetében az emberek három csoportra osz-

lanak. Egyik csoportban vannak azok, akiknek cselekvését az ösztönök kormányozzák: ez az 

érzékiség, a hedonizmus, az önzés foka. A második csoport tagjai már tudják, hogy beletar-

toznak az emberi közösségbe, másokra tekintettel kell lenniük, de ez elsősorban még a saját 

érdekükre tekintettel történő alkalmazkodás. Ez az utilizmus, a kényszerű alkalmazkodás foka. 

A harmadik csoport tagjainak cselekvésében a személyes megfontolás és elhatározás a döntő, s a 

döntésben megállapodott elvek az irányadóak. Ezek is alkalmazkodnak a közösséghez, de nem 

külső hatalmak kényszerítésére. Ez a fok a szándékos és sajátos alkalmazkodás, az ideálizmus, 

az autonómia foka. A fejlődésnek ez a végső eredménye a kiművelt ember, a személyiség. A 

személyiség a szociálissá vált egyén. (Imre, 1995, 60-63. o.)

Ez a leírás nagyon hasonlít arra, amit Kohlberg is megállapít morálfejlődési kutatásaiban. 

Ő is három szintet különböztet meg a fejlődésben.(Szenczi, 2004.) Az első szint a premorális, 

erkölcs előtti szint. Ezen a szinten a gyermek a saját szükségleteinek kielégítésére cselekszik. 

A szabályok betartásának oka ekkor a büntetés elkerülése. Ennek a szintnek a második sza-

kaszában Kohlberg szerint a mások szükségletének � gyelembe vétele is egyfajta naiv egoista 

irányultságból fakad: azért segít másoknak, hogy ő is segítséget kapjon. A morális fejlődés 

második szintjét alkalmazkodó morális szintnek nevezi Kohlberg. Ez a szint az iskolakezdés 

idején indul. A gyermek igyekszik másokra is gondolni, nekik segíteni. Arra törekszik, hogy 

elfogadják őt. Ennek a szintnek második szakaszában a kötelességteljesítés lesz a gyermek 

célja, elsősorban a kellemetlen következmények, szidás és az ebből következő bűntudat elke-

rülésére. Ezután a harmadik szintet Kohlberg autonóm vagy elvi szintnek nevezi. Itt jelenik 

meg a morális gondolkodás legmagasabb szintje, amikor már nem a külső kényszer veszi rá 

az egyént a helyes viselkedésre, normákhoz való alkalmazkodásra, hanem általános érvényű, 

belső elvek vezetik az egyént. (Kalevi Tamminen et al., Hogyan tanítsunk hittant?, Budapest, 

1998. ¢ eológiai Irodalmi Egyesület, 70-71. o.) 

Egy jelentős különbség látszik a két leírás között. Kohlberg az egyén növekedésében fejlő-

dést lát a morális ítéletalkotás képességében. Ahogy előrehalad a korban, úgy fejlettebb lesz 

morálisan. 

Imre Sándor azonban arra utal, hogy a jellem fejlődésének fokai vannak, de nem minden-

ki megy át mindenik fokon – írja – hanem sokan megállnak az első vagy második fokon és 

aránylag kevesen jutnak el a legfelsőre. Ez lényegében azt jelenti, hogy nem mindenki jut el az 

egyéni fejlődés teljességére, s lesz igazán személyiséggé. A személyiség fogalmát úgy határozza 
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meg Imre Sándor, hogy az az erkölcsi jellem, azaz teljesen kifejlett, határozott, tudatos, és ne-

mes egyéniség. A fogalom ilyen meghatározásánál hivatkozik Kantra, Schleiermacherre, és az 

„újabb irodalom”-ra. A személyiség fejlődött egyént környezete úgy látja, mint akinek fejlődése 

befejeződött, ő maga azon ban nem érzi fejlődését befejezettnek, hanem továbbra is törekszik 

teljesen betölteni a közösségben megtalált helyét, szolgálni a felismert eszményt. Így lesz képes 

arra, hogy a közösséget igazán szolgálja, így lesz igazán része az emberi közösségeknek: csa-

ládnak, nemzetnek, emberiségnek. (A személyiség kérdése, Budapest, 1926. A „Kisdednevelés” 

kiadása; Ráday Levéltár, C/39. 1. köteg/4. 7-9. o.) 

Ezen a ponton egészen nyilvánvaló, hogy Imre Sándor gondolkodásában a nevelés célja 

az egyént a közösség tagjává formálni. Olyan személlyé, aki egyre magasabbra teszi a mércét 

a maga számára, és soha nem lesz önelégült, hiszen az önelégült ember nem lehet hasznos a 

többiek számára. 

Imre Sándor írásait olvasva az az érzésem, hogy a tökéletességet próbálja megfogalmazni, 

a nevelés céljaként állítani. A tökéletes, a teljesen kifejlődött személyiség lehet csak hasznos 

tagja a közösségnek. Imre Sándor a tökéletesség követelményét nemcsak az egyénnel szem-

ben fogalmazza meg, hanem a közösséget is teljesnek, tökéletesnek akarja látni. A közösség 

pedig csak akkor lehet tökéletes, ha minden tagja a tökéletességig kifejlődött személyiség. A 

Krisztus-követő ember nem gondolkodhat másképp, nem tűzhet maga elé kisebb eszményt a 

tökéletesség céljánál. 

Jézus szavai pedig a mennyei Atyára irányítják � gyelmünket. Ha Őt ismerjük, akkor fogjuk 

tudni, mit jelent a tökéletesség, ha Őrá nézünk, akkor fogjuk látni, hogy milyen messze va-

gyunk a teljességtől. Személyes életünkre nézve nem lehet más a gondolkodásunk, mint amit 

Pál apostol írt: „ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve 

futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” 

(Filippi 3,14.) 

Hogyan lehet eredményes a valláserkölcsi nevelés az elemi iskolákban?

A valláserkölcsi nevelésnek mindenképpen a lelki szükségleteket kell kielégítenie. Ezek 

elméleti és gyakorlati szükségletek, mely során a fejlődő elmének meg kell ismernie Istent, így 

egy magasabb rendű szellemi világba juthat. Így fejlődik Isten iránti felelősségérzete s az élet 

iránti küzdelme is megerősödik. Ennek a szükségletnek a kielégítése a nevelés minden ágában 

folyik, (testi, értelmi, erkölcsi) ahol is alakító hatással bír. Ez a gyermek véleményében, gon-

dolkodásában, cselekedeteiben, magatartásában egyaránt megnyilatkozhat. Dr. Juhász Béla 

iskolalátogatása közben tapasztaltak közül felsorolt néhány gátló, és néhány elősegítő tényezőt, 

melyek a valláserkölcsi nevelést befolyásolják. Ezek közül néhányat említenék a szemléltetés 

érdekében.

Gátló tényezők:

A gyermekek félnek, nem mernek érdeklődni.

Az imát elhadarják, nem élik bele magukat.
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A tanító hangja goromba, türelmetlen.

A padban ülők unatkoznak, amíg a táblánál dolgozik valaki.

Elősegítő tényezők:

A tanító a nemzet mai helyzetét vázolja.

A tanító mindenkit bevon a munkába.

Vallástani igazságot a jelen életre alkalmazza a tanító.

Mindenütt nagy tisztaság van.

Ezek csak szemléltetni szolgálják, mennyi mindentől függ a valláserkölcsi nevelés. Ha � -

gyelmesen végigolvassuk a fent elhangzottakat, több esetben is Imre Sándor gondolataival is 

találkozhatunk Juhász Béla stílusában. Ez a témakör az értekezleten nagy érdeklődést váltott ki.

Most haladjunk tovább, és nézzük a következő problémát, melyben még inkább rátalálunk 

Imre Sándor sajátos, egyedülálló felvetéseire Juhász adaptálásával.

A gyermek lelki fejlődése

Juhász Béla lélektani utazást tett e téma fejtegetésekor. Bemutatta a 0-12 éves korig tartó 

életév lelki fejlődését. Nagyon szépen fogalmazott, amikor a következőket mondta:

„Az ember egységes valóság, a test és a lélek egysége, mely a természet, az Isten alkotta rendje 

szerint, fejlődik, alakul.” ( Juhász, 1937. – 32. o.)

A társadalomban élő ember nem nézi, nézheti közömbösen, hogy milyen minőségű emberek 

társasága veszi körül, ezért szervezi a nevelést, mint környezeti tényezőt, mely a fejlődésre hat. 

Ez a tevékenység ugyebár a családban kell, hogy kezdődjék, majd az iskolában folytatódik. Az 

első életévet a csecsemőkornak, az utána következő 5 évet kisdedkornak nevezik. Az első életév 

során fejlődnek ki az életfenntartáshoz szükséges ösztönök. A 2-5. életév során a szellemi élet 

formáinak begyakorlása megy végbe. A 6. életév az erőgyűjtés ideje a feltáruló iskolakapu előtt. 

(Imre Sándor szintén így fogalmaz a Népiskolai neveléstan 56. oldalán). A gyermek kritikátla-

nul átvesz minden értéket a felnőttek világából, így pl. a vallást is. Nagyon fontos, hogy kedvező 

hatások érjék, így ő is hívő, vallásos lesz. Ilyen hatások például:

A szülők � gyelme a harangszóra, utalásuk annak jelentésére.

Mennek e minden vasárnap templomba?

Születéstől kezdve az első 6 év nagyon jelentős a gyermek életében. Megismeri az őt körül-

vevő világot, sok mindenről tudomást szerez, de még nem logikai fogalmakban gondolkodik. 

Ekkor kerül a hivatásos nevelő elé, kinek személyisége nagymértékben hatással lesz további 

életére. A 7-11. életévre az érdeklődés, megismerni akarás a jellemző. Imre Sándor a követke-

zőképen foglalja ezt össze:

„Erős a tevékenység ösztöne a gyermekben és keresi a munkát, amiben örömét találhatja; 

minden hat reá, testi is, szellemi is, fogékony jó és rossz hatások iránt.” (Imre, 1932, 8. o.)

Sok mindent befogad a gyermek, de ez egyáltalán nem biztos, hogy meg is érti azokat. A 

közvetlen, személyes tapasztalás segíti az ismeretszerzést. Vallástanból nem az anyag elsajátí-

tása lesz a cél, hanem a keresztyén lelkület alkotó érzések felkeltése. A népiskolák az ismeretek 
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alapos elsajátítására törekszenek. Az érzelmi élet meghatározója a közösség, azaz az osztály, 

mely fejleszti és tudatosítja a társas hajlandóságot, a barátság érzését.

„A növendék az osztályban látja először különböző egyéniségek érvényesülési módját, ki-

sebb-nagyobb csoportok elkülönülését, felbomlását, újak alakulását. Ezzel megindul a társa-

dalom életének megismerése.” (Imre, 1932, 139. o.)

Nagyon fontos, hogy az iskola rendje, szokásai a gyermek erkölcsi alakulását fejlesszék. 

Önfegyelmezésre, kötelességtudatra, mély felelősségérzésre, szorgalomra kell, hogy ösztönözze 

a gyermeket. A gyermekeket a látott példa fogja meg, éppen ezért van nagyon nagy szerepe a 

nevelőnek a gyermeki személyiség fejlődésében. Az akarati élet fejlesztőjévé válik az osztályban 

a valós közös foglalkozás során, sőt így indul meg a nemzetnevelés!

A 12. életév végére a lelki fejlődés lelassul, a serdülőkor kopogtat a gyermekkor kapuján.

VII.2. Akaratra, fokozott életképességre nevelés

Herbart a pedagógiának szilárd � lozó� ai alapvetést adott, s neveléstani gondolatait egy 

összefüggő, koherens rendszer keretei között fejtette ki. Herbart szerint minden � lozofálásnak 

külső és belső tapasztalás adottságaira és az ezekre felépülő szkepszissel kell kezdődnie. 

2 féle szkepszis: 

- alacsonyabb: a dolgok tulajdonságának minőségére vonatkozik, hisz az érzéki tapasztalat 

szubjektív. Érzékszerveink megcsalnak, vagyis, nem adnak teljes képet, tehát tovább kell kér-

deznünk. Aki ezt tagadja az naiv realista.

- magasabb: tovább megy és a tőlünk független objektív létet, realitásukat is érinti (ebben 

mond ellent Fichtének), vagyis tapasztalati világunk valami transzcendens dologra mutat to-

vább, t.i. nem korlátozható le csupán az érzékszerveink által felfogható dologra. „Tehát a vi-

lágra vonatkozó megismerésünk minden ízében objektív, a külső adottságok által determinált 

produktum”

Kanttal együtt vallja ismereteleméleti kérdésben, hogy a tudomány megállapításai csak 

a jelenségvilágra vonatkoznak, másrészt a tudatunktól függetlenül létező objektív valóságot 

végső elemeiben szellemi természetűnek tartja.

Ha a valóság nem ismerhető meg teljesen, a � lozó� án keresztül megközelíthető. 

A + lozó+ a feladata: a jelenségek, vagyis a látszat világából az objektív valósághoz való 

közeledése. „A � lozó� a a fogalmak megmunkálása”.

3 eljárás:

1. Fogalmak világossá tétele: fogalmak elhatárolása, tartalmi jegyek megkülönböztetése. 

Ez a logika feladata.

2. A fogalmak helyesbítése átalakítás és kiegészítés útján. A meta% zika feladata.

3. Értékelést tartalmazó fogalom. megóvása a helytelen és mellékes használattól. Esztétika 

és etika feladata.
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Fichtével nem érthetett egyet Herbart abban, hogy csak egyetlen princípium, egyetlen reálé 

lehetséges, az Én, s hogy ez az Én, minden okságtól független abszolút létező. Fichte szerint az 

egész külvilág nem egyéb, mint az Énnek szükségszerű alkotása. A külvilág nem realitás; amit 

látok, hallok, tapintok, nem egyéb, mint tudatomnak egy-egy állapota. Csak belső valóság van. 

Ezt a tant Herbert a maga szigorú logikájával nem tehette magáévá.

Herbart logikája meta� zikájában gyökerezik. Ez a lélektana is egyben! 

A � gyelem, az asszociáció, az appercepció, a reprodukció, szóval minden lelki tünemény a 

képzeteknek e gépies játékából jő létre. Érzelmek és törekvések vannak, de csak másodlago-

sak, mert gyökerük a képzetekben van: a képzetek járulékai, kísérői, tónusai, változékonyak, 

míg a képzetek „egészen a késő korig” változatlanul megmaradnak. A tudat egysége kizárja a 

lelki tehetségeket, mint ahogyan a Wolf-féle lélektan megállapította őket. A lélekben aktusok, 

történések vannak s nem állandó tényezők. A lélektan módszerei az önmeg� gyelés és mások 

meg� gyelése, melyek segítségül veszik a matematikát. A képzetek ugyanis, ha viszonyba lép-

nek egymással, mint önfenntartási aktusok, erőkké válnak s egymást erősítik vagy gátolják. 

Mesterséges meg� gyelést (kísérletezést) Herbart még nem ismer. A pedagógiai nevelés céljának 

neve: erény (belső szabadság eszméje).

A szabadság = belátás és akarat viszonya; a nevelő hatása, hogy külön fejlessze azokat, hogy 

aztán állandó viszonyban kapcsolódhassanak. 

Az egyéniségnek előtérben kell állnia. Jellem=akarat, a határozottság módja. Az akarat 

tudatos, de az egyéniség tudattalan.66 

Pszichológiájának � lozó� ai alapokat ad. Fichte szélsőséges idealizmusával szemben, azzal 

66 Fináczy Ernő: Neveléselméletek a XIX. században 
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vitatkozva, saját � lozó� áját realizmusnak nevezte. Kiindulópontja az, hogy a létező világ két 

nagy területre osztható:

1. a „reálé”-k világa  

2. a jelenségek világa. 

A reálé szellemi természetű, oszthatatlan változatlan lényeg, kvalitatív atom. A reálék me-

chanikus mozgást végeznek, harcolnak egymással, összekapcsolódnak, de lényegükben vál-

tozatlanok maradnak.

Herbart szerint a lélek is egy reálé. A lelki élet is reálék vonzása, taszítása, harca és összekap-

csolódása. A lelki jelenségek közül a képzetet tartja alapvetőnek. A képzet a lélek önfenntartási 

aktusa.

Herbart használja először - a mai pszichológiában is ismeretes – tudatküszöb és tudatmező 

fogalmakat. Ha egy képzet lekerül a tudatmezőről a tudatküszöb alá, felejtésről beszélünk. 

A képzetek „önfenntartási” késztetésük miatt vissza szeretnének kerülni a tudatmezőre, ha 

ez megtörténik, akkor következik be a reprodukció. Az átmenetileg tudatküszöb alá szoruló 

képzetek tehát törekvésként, kívánságként jelenhetnek meg a lelki életben. Ha a törekvés  aka-

dályokkal szemben érvényesül, s a megvalósulás képzete csatlakozik hozzá, akkor beszélhetünk 

akaratról.

Figyelem akkor keletkezik, ha a régi képzetek az újak felé fordulnak, s hajlandóak befogadni 

azokat. A � gyelem lehet önkéntelen és önkéntes (tudatos). A tudatos � gyelemnél szükség van 

az akarat képzet-odafordító szerepére. Lelki tevékenység az érdeklődés is. Herbart oktatásel-

méletében nagy súlyt fektet a sokoldalú érdeklődés kialakítására.

Herbart - az értelem működésén túl – az érzelmi életet és az akarat megnyilvánulásait is 

a képzetek mozgására vezeti vissza. Lélektanát ezért intellektualisztikus pszichológiának ne-

vezik. Emellett a dialektikától távol álló, mechanisztikus jelző is illik erre a lélektanra: a lelki 

életet a képzetek mechanikus mozgásával magyarázza. („A lélek egy képzetekből felépített 

gép” - írja Herbart.)

Azt is látnunk kell viszont, hogy ez a pszichológia - a maga korában - tudományos értékeket 

is hordozott. Mindenekelőtt azt, hogy a korabeli (Pestalozzi és Kant pedagógiájában is fellel-

hető) Wol� -féle képességlélektannal szemben a lelki élet egységét hirdette.67

A meta� zika feladata tehát a fogalmak helyesbítése, mert a tapasztalati fogalmakban ellent-

mondások vannak. Herbart szerint az a világ, amely ellentmondásos fogalmakhoz vezethe-

tő tapasztalatokat állít elénk, nem lehet valóságos, habár utal valamilyen ellentmondásoktól 

mentes valóságra. A fogalmainkban lévő ellentmondások megszüntethetők, ha feltételezzük, 

hogy a világ végső elemei szellemi természetű, oszthatatlan, önmagukban változatlan kvalitatív 

létezők, reálék, amelynek egymáshoz való viszonyai nyilvánulnak meg a tapasztalásunkban 

– kvalitatív atomizmus.

67 Pukánszky B. Neveléstörténet 128-129. old.
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Tehát tapasztalati világunk folyamatos változást mutat. A világban végbemenő történéseket 

és a tapasztalati világunkat összekapcsolják a reálék mechanikája. Reálé=nyomás és ellennyo-

más egymásra hatása (a természetben végbemenő egyedüli történések) – Herbart képzetme-

chanikája.

Herbart a meta� zikájában a valóság kérdésében idealista, mert azt tanítja, hogy a reálék 

szellemi természetűek, az anyagvilág pedig másodlagos látszatvilág. Szerinte a valóság hat 

kényszerítő erővel a tudatra, és a tudat igazodik a valósághoz, míg Kant viszont fordítva gon-

dolja, ezzel 1 lépést tett előre a német idealizmustól a realizmus felé68. A meta� zika meg akarja 

értetni a tapasztalatot, vagyis a tapasztalat nyújtotta fogalmakat logikailag elgondolhatókká 

akarja tenni. Evégből a meta� zika legelőbb is arra törekszik, hogy az alapfogalmakat (a dolog és 

attribútumai tér és idő, a dolgok közti viszonylatok stb.) ellenmondásaiktól megtisztítsa, s ezt 

az eljárást addig folytassa, míg ezekben az alapfogalmakban ellenmondás többé nem található. 

Ennek az általános meta� zikának, mely itt szóban forog, három része van:

- az ontológia

- a szünechológia (a kontinuumok tana) 

- az eidolológia (mely az Én problémájával foglalkozik).

E három diszciplína közül a z első, a lét kérdéseit tárgyaló ontológia az, mely összefüggésben 

van Herbart lélektanával és közvetve neveléstanával is. Egyik főproblémája a változás Herbart, 

ellentétben Fichtével, nem egyetlen ősi elemi okot, reálét ismer, hanem több ily elemi létezőt, 

melyekből változás állhat elő , ha egymással vis zonyba lépnek, ez a viszony pedig akko r jő 

létre, ha a reálék kvalitásaikban különböznek. Ha két, milyen ségükben ellentétes reálé össze-

kerül, igyekszenek magukat mivoltukban megtartani, vagyis egymásra gyakorolt hatásukra 

önfenntartással válaszolnak. Az igazi történés tehát nem más, mint reáléknak önfenntartása az 

összekerülésük alkalmával keletkező viszony, zavaró hatásaival szemben. Ilyen önfenntartási 

aktusok a lélekben az egyszerű képzetek, mint egyetlen lelki események.

Ismeretes, hogy Kant különbséget tesz transzcendens (jel.:  fel nem fogható; természetfeletti) 

és transzcendentális (jel.: tapasztalaton túllépő, érzéki érzékletekről szóló tanítás)69 között. 

A transzcendens kategóriája az érzékszerveink számára már nem hozzáférhető, a kauzalitás 

világán túl levő, úgynevezett intelligíbilis világra vonatkozik, amely voltaképpen a magasren-

dű erkölcsi értékek birodalma. A � lozó� ának azt a részét, amely az ilyen, tapasztaláson túli 

világgal foglalkozik, már Arisztotelész elnevezte meta� zikának. Ennek témái közé tartoznak 

olyanok, mint például az emberi akarat szabadsága. Kant egyik fontos tanítása arról szól, hogy 

a transzcendens, meta� zikai problémák köre a tudomány ok-okozati összefüggéseivel nem 

magyarázható, tehát az intelligíbilis világ kívül esik a kauzalitás törvényein. Kant a megis-

merést sem szűkíti le az érzékszervi tapasztalásra, ahogyan azt az empirizmus tanítja. Noha 

a megismerés a konkrét tapasztalással kezdődik, mégsem tapad meg ezen a szinten. Kant ún. 

68 Dénes Magda
69 J. Störig. A � lozó� a világtörténete, 316. old.
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„transzcendentális” (a priori) kategóriákról beszél, amelyek a magasabb fokú megismerés ke-

retéül szolgálnak, ilyenek például a tér és az idő.

Kant ismeretelméletének transzcendentális jellegét etikájára is alkalmazta. Szakítva a ma-

teriális etikák eudaimonizmusával az írja, hogy az erkölcstan központi fogalma a „lelkiisme-

ret hangja”, a feltétlen jóakarat kategorikus imperatívusza:„Cselekedj úgy –szól Kant sokat 

idézett tanítása – „hogy akaratod maximája mindenkor egyúttal általános törvényhozás elvéül 

szolgáljon!”

Szembefordulva a materiális értékekre irányuló etikákkal, amelyek az egyén erényessé-

gét cselekedeteinek eredményével mérik, Kant egy teljességgel formális „érzület-etikát” alkot. 

Szerinte ugyanis semmiféle külső ösztönző erő nem lehetséges, kivéve a tisztán belülről fakadó, 

érdek nélkül való jóakarat. Nem fogad el erkölcsösnek külső motivációt, még azt az örömöt 

sem, amelyet az egyén jócselekedetei után érez. Az erkölcsi magaslatokra emelkedett ember 

cselekedeteit tehát kizárólag a magasrendű értékek által vezérelt kategorikus imperatívusz 

irányíthatja. Ez az igazi akaratszabadság Kant szerint. A szabad akarat kérdése tehát így nyer 

magyarázatot: a  szabadság voltaképpen a „túlnan” transzcendens világához, az intelligíbilis 

értékek birodalmához kötődik, de azt megelőzi, előfeltételezi (éppen úgy, mint ahogyan a tér 

és az idő a priori kategóriái kötődnek az érzékszervi világ jelenségeire alkalmazható ismeretel-

mélethez), tehát a szabadság transzcendentális kategória. Herbart tehát ebben a korai művében 

a kanti transzcendentális szabadság követelményével vitatkozik. Úgy látja, hogy Kant áthidal-

hatatlan szakadékot tételez az empirikus és az intelligíbilis világ között. Értelmezése szerint 

Kant a transzcendentális szabadságot csak ez utóbbi, kauzalitáson, tér és időbeli viszonyokon 

kívül álló világhoz köti.70

VII.3. Érdeklődésre nevelés

Oktatás

Az oktatás közvetlen célja Herbart szerint a sokoldalú érdeklődés kialakítása, egyúttal azon-

ban az erkölcsnevelést is szolgálja. Érdeklődésről akkor beszélhetünk, ha tudásunk kiegészülni 

vágyik. Ebből következik, hogy az érdeklődés a megszerzett ismeretekhez van kötve, amelyeket 

viszont az oktatás nyújt. Ennek alapján szól Herbart nevelő oktatásról. Hogy azonban célját 

eredményesen megoldhassa, magának az oktatásnak is érdekesnek kell lennie. Fel kell keltenie 

a tanuló � gyelmét, ébren kell tartania várakozását, hogy ha az anyag alkalmat kínál rá, erköl-

csösen cselekedjék is. Az érdekes oktatás a tanuló egyéniségéből és személyes tapasztalatainak 

köréből indul ki. Az oktatás menete lehet pusztán ábrázoló,  vagy . Az 

ábrázoló oktatásban a pedagógia a tárgyat átfogó szemléltetéssel jeleníti meg. Az analitikus 

oktatásban a már korábban szerzett képzetek elemekre bontása, helyesbítése és rendezése fo-

lyik. A szintetikus oktatás tervszerűen építi tovább a tanulók ismereteit. Az anyag eredményes 

70 Pukánszky B. Herbart. Schneller és Kant az erkölcsi nevelésről
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szellemi elsajátításának feltétele, hogy az oktatás alkalmazkodjék az ismeretszerzés egymást 

törvényszerűen követő szakaszaihoz. Közülük az első az elmélyedés, az észlelés vagy gondol-

kodás elmélyülése a tárgyban, a � gyelem minden mástól való elvonatkoztatásával. 

A második az eszmélkedés, az új képzeteknek a tudatba való beletagolása. Mindkét fázisnak 

lehet nyugvó és haladó szakasza. 

- Az elmélyedés nyugvó szakasza az oktatásban a világosság foka, amely a tárgy 

elemeire bontott, világosan tagolt észlelését biztosítja a tanulónak. 

- Az elmélyedés haladó szakaszában, az asszociáció fokán az új képzetek szabad 

társulása, kapcsolódása jön létre a már ismert képzetekkel, főként szabad be-

szélgetés keretében. 

- A nyugvó eszmélkedést képviseli a rendszer foka. Ekkor az újonnan szerzett 

képzetek a tantárgy tudományos rendszerében nekik jutó helyet foglalják el a 

tanuló tudatában.

- A haladó eszmélkedés fokát Herbart a módszer elnevezéssel illeti. 

Ez az iskolai oktatásban a megszerzett ismeretek önálló alkalmazását, legmagasabb for-

májában pedig az önálló tudományos munkát jelenti. A tanulók életkorától függ, vajon az 

oktatás mind a négy fokon áthalad-e. Herbart az oktatási fokokról szóló elméletét elsősorban 

az ismeretek nagy összefüggő egészeinek elsajátítására vonatkoztatta.71

Herbart szerint az oktatás feladata, hogy irányítsa, helyes útra terelje a gyermekek gondola-

tait és törekvéseit. Az oktatás középponti problémája a gyermek érdeklődése. Érdeklődés nélkül 

nem lehet a tanítási anyagot megfelelően elsajátíttatni, éppen ezért az érdeklődés az oktatás 

legfőbb eszköze, mindemellett eredménye is, mivel akkor is megmarad, amikor a konkrét tan-

anyag már kihullott az emlékezetből. Sokoldalú, kiegyensúlyozott érdeklődés kialakítása a cél.

Az érdeklődés feltételei:

A primitív vagy eredeti + gyelem az észrevétel erősségétől függ.

71 http://hu.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Herbart# Filoz%F3fi ai n%E9zetei 
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Fontos a részletek hangsúlyozása lépésről-lépésre a megértésig, viszont akadályként léphet 

elő, ha az ismereteket egymásra halmozzuk.

Appercipáló vagy elsajátító észrevevés: amikor a meglévő ismeretet gyakorlatban alkal-

mazza. Ezek hirtelen képzetek, mely a lélekből tör elő, hogy egyesüljön az éppen hasonló nemű 

képzetekkel.

A szavak célja:

- megértsük őket

- érdeklődést keltsenek

Az appercepció legmagasabb foka a KÖLTEMÉNY = kibővítik és összesűrítik a meglévő 

képzeteket, amivel rendezik és erősítik is.

Az oktatás feladata: az appercepció bővítése és hibák kerülése. Ezt zavarhatják:

- rosszkor tartott szünetek

- oda nem tartozó dolgok belekeverése

- nagyon gyakran ismétlődő szavak

- szokássá vált kifejezésmódok

- túlságosan egyszerű szavak.

Azt a főszabályt helyezi elénk, hogy a tanulókat bele kell helyezni abba a gondolatkörbe, 

amelyhez a munka tartozik, hogy kiegészítse a tapasztalást és az érintkezés útján szerzett is-

mereteket. 

Az érdeklődés fő osztályai

Az oktatásnak tapasztalatból merített ismeretekre, s az érintkezésből fakadó érzelmekre 

kell támaszkodnia.

Nem rendelkezik mindenki egyformán az érdeklődés képességével, de törekednie kell annak 

a felkeltésére.
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Az érdeklődés egyoldalúvá válik, ha a tapasztalat:

- empirikus: egyoldalúvá válik, felszínességre építve cselekszik, például szolgál a turista, aki 

csak azért utazik, hogy elmondhassa, hogy ott is járt. Tantárgya: természetrajz, földrajz, 

kémia, � zika,

- szimpatetikus: egy bizonyos megítélési nézet szerint ítél meg dolgokat, fogad el embereket. 

Tantárgya: anyanyelv, idegen nyelvek stb.

- társadalmi érdeklődés: saját politikai pártjának él, és aszerint mérlegel. Tantárgya: szoci-

ális: történelem, társadalmi ismeretek stb

- spekulatív érdeklődés: egy hipotézist vesz alapul, de csak az elmélet határain belül mozog. 

Tantárgya: matematika, nyelvtan, logika stb.

- esztétikai érdeklődés: csak művészetre és irodalomra irányul. Tantárgya: irodalom, mű-

vészetek

- vallási érdeklődés: saját vallási dogmák előtérbe helyezése az emberekkel szemben. Tan-

tárgya: hittan.72

Az erkölcsi ítélet lényegét tekintve azonos a (szorosan vett) esztétikai ítélettel, más szóval 

az erkölcsösség ennek megfelelően akkor jön létre, ha akaratunk és cselekvésünk összhangban 

van az erkölcsi eszmékkel.

Öt ilyen erkölcsi eszmét, értéket különböztet meg Herbart:

1. belső szabadság: akkor „ok”, ha akaratunk és erkölcsi belátásunk összhangban van, ilyen-

kor vagyunk erkölcsileg szabadok. A mintaképünkhöz hűek vagyunk - tetszés. Mikor azt akar-

juk, amit belső erkölcsünk helytelenít – nemtetszés.

2. tökéletesség eszméje: erős akaratot, megingathatatlanságot, koncentráltságot követel. 

Formális jellegű, ezért csak más erkölcsi eszmékkel együtt lehet értékmérő.

3. jóakarat: Ha - mintegy kilépve önmagunkból - mások érdekeit is � gyelembe vesszük, 

akkor a jóakarat eszméje jön létre.73Célja az önzetlen magatartásban a szép, a jó, az érzület, a 

kedély nemessége. Jóakarat – odaadás; rosszakarat – káröröm, irigység.

4. jog eszménye: Ha több, egymással összeütköző érdek, akarat között jön létre megegyezés. 

A jog nem pusztán birtokbavétel, hanem csak meghatározott személyek kétoldalú kapcsolata.

5. méltányosság:. A jócselekedet nyerje el méltó jutalmát, a rossz pedig méltó büntetését74.

Szoros kapcsolatban áll lélektanával és pedagógiájával a meta� zika és etika..75 

Etika = ideatan.  

Tárgya: az akarat. Feladata: az akarat normáinak, végső priori princípiumainak a megha-

tározása. Az akarat értékét, méltóságát meghatározó végső elveket van hivatva megállapítani. 

„Egyetlen dolog van, amit feltétel nélkül, korlátozás nélkül jónak mondhatunk, az a jóakarat”.

72 Pukánszky B. Neveléstörténet
73 Pukánszky B., Mészáris I., Németh A.: Neveléstörténet. 128. old.
74 Dénes Magda
75 Dénes Magda
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A nevelés végső célja

A nevelés célja az erény és semmi egyéb. Az erény a gyakorlati eszmék megvalósítása, melyek 

közül a nevelés szempontjából fokozott jelentősége van a tökéletesség eszméjének, amennyiben 

a nevelőnek mindenekfölött arra kell törekednie, hogy azt, ami a gyermekben határozatlan, 

a teljes testi és szellemi egészség érdekében határozottá tegye. De érvényesülnie kell a többi 

eszmének is: a belső szabadságnak (vagyis a belátás és akarás egyezésének), a növendék iránt 

való jóakaratnak, az egyenetlenség megelőzésére szolgáló jognak. Ha több gyermek nevelkedik 

együtt, kis társaság jön létre, melyben jelentős szerepe van a jognak, a büntető és jutalmazó 

rendszernek s a közös munkásságra indító rendező intézkedéseknek. A kultúrrendszer itt még 

csak az általános műveltséget veszi célba a szakképzettség kizárásával. Az egész nevelést kell, 

hogy vallásos szellem hassa át.76

Herb. szociáletikájának alapja: az 5 alapeszméből leszármaztatott 5 eszmét:

1. jogrendszer

2. jutalmazási rendszer

3. közigazgatási rendszer

4. művelődési rendszer

5. közlelkiismeret eszméje.

Az 5 gyakorlati alapeszme az erkölcstan legmélyebb fundamentuma. Másodlagosak: köte-

lesség az erény. Az 5 alapeszme a pedagógiában érvényesül, a leszármaztatott 5 pedig a társa-

dalom erkölcsiségében, a politikában. 

„A nevelés egyetlen és egész feladatát az erkölcsiség fogalmában foglalhatjuk össze.” A jel-

lem a harcban nyilvánul meg és következetességre törekszik. A jellem- az akarat szilárdsága 

nem feltétlenül jelent erkölcsiséget, mert rosszat is akarhat az ember. Ráhatás, nevelés útján 

válnak meghatározó erővé a szokások, amelyek segítenek a vágyaival szemben az akaratának 

engedelmeskedni.77 Herbart etikájának értékes vonása, hogy ideatana nemcsak individuális 

etika jellegű, hanem szociáletikai is.78

76 Fináczy E. Neveléselmételek a XIX. században
77 Dénes Magda…
78 Dénes Magda…
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Herbart pszichológiája

Az emberi lélek mindenféle tehetségek halmaza:

emlékezet: régebben alkotott képzeletsoroknak változatlan visszaadása, melyet az ismétlés 

fejleszt tovább.

képzelet: már kisgyermek játékaiban és csacsogásában is megnyilvánuló öntevékenység, 

melyet erős érzelmek váltanak ki.

ítélőképesség: a külső tárgyak meg� gyelése, kérdésekre ösztönző hatásának következmé-

nyeképpen a gyerek igyekszik az új dolgokat az ismert fogalmak köré besorolni a jeleikkel, s 

az ismert szavaikkal megjelölni.

- rokonszenv, ellenszenv: a testi élvezettel és fájdalommal együtt a mások iránti megnyil-

vánuló érzelem, s azon felül az akarat – az ellentmondásnak erős szelleme

- esztétikai ítélet: fejlett műérzék és erkölcsiség szolgál ennek alapul, amit elnyomni igyek-

szik a makacsság és az önzés ellenérve.

- önelhatározás: értelemnek tulajdonítható, mikor az idő haladtával a gyerek kevesebbet 

kérdez, mintsem kísérletezik. Csöndben tanul, gyakoroltatja magát, mert nő benne a el-

nőttektől való félelem (társas serkentés-gátlás)

- rendszeres oktatás: itt még nem várható el az esztétikai ítélet, hanem megkövetelendő a 

parancsoknak való engedelmesség, s fő feltétel, hogy a képzetek (előzőleg megszerzett 

ismeretek, fogalmak) hajlékonyak legyenek, felidéződjenek (emlékezet) és kapcsolódjanak, 

máskor viszont ne, vagyis ne rögzüljenek véglegesen egy dologhoz. Itt engedjük hatni a 

büntetéstől való félelmet (büntetés-jutalmazás)

„
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A meglett embernek az egyházra, a családi életre, a társadalomra, s a többire nézve megvan-

nak a saját képzetkörei, amelyek részben egymásba fonódnak ugyan és kölcsönösen meghatá-

rozzák egymást, de korántsem függenek össze teljesen minden pontban: éppúgy már a gyer-

meknek is megvannak a képzetkörei az iskolára, a családi körre, a játszótérre vonatkozólag.”79

Herbart szerint egy gyermek képezhetősége nem attól függ, hogy milyen képességei vannak, 

hanem a megszerzett képzetkörök viszonyától. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megismerje a 

gyereket, és annak fényében nevelje. 

Vezetés – erkölcsi nevelés

Ez az oktatással párhuzamosan futó tevékenység, amivel a nevelés teljessé válik. Az okta-

tással karöltve alakítja ki a gyermekben az erkölcsi belátást, az etikai meggyőződést.

A � atal most már nem a külső parancsoknak engedelmeskedik (mint az erkölcsi heteronó-

mia fokán), hanem a sajátjává, benső világa részévé vált erkölcsi eszméinek, meggyőződéseinek. 

Ez az erkölcsi autonómia szintje (az a fejlettségi fok, amelyet Kant „morális én”-nek nevez).

Ekkor már a tapintat, a gyengédség és a jó kedély jelentik a nevelés legfőbb eszközeit, ezek 

váltják föl a rideg bánásmódot, kérlelhetetlen szigort.

Herbart a következő szavakkal jellemzi a „Vezetés” szakaszának oldottabb nevelői stílusát: 

„A vezetés mindig a gyermeknek jövőjét tartja szem előtt. A reményen alapszik és mindenekelőtt 

a türelemben nyilvánul. Mérsékli a fegyelmezést, amely különben talán hamarabb célt érne 

nagyobb szigorával. [...] A vezetés eredetileg személyes ráhatás, lehetőleg semmi egyéb, mint 

barátságos bánásmód. [...] A jó nevelő szívesen lesz nyájas a növendékhez, ha a növendék nem 

szolgál rá az ellenkezőre. Így csökken a felügyeletnek terhes volta. Szép szóval, ahol csak lehetsé-

ges, elejét vehetjük minden szigorúbb intézkedésnek.”80

Bár Herbart az oktatást tekintette a nevelés fő eszközének, a nevelési folyamat igazi betető-

zését mégis a vezetés (a szaknyelvben általában fegyelmezésként fordítják) jelenti. Az oktatás 

eredményének a helyes erkölcsi belátásnak kell lennie, a vezetés az erkölcsi eszmék értelmében 

való cselekvésre irányul. Ez utóbbi közvetlenül a növendék kedélyére hat, ezért mindaddig 

feltételezi a nevelővel való folyamatos érintkezést, míg a növendék kellő érettség birtokában, 

saját belátását követve nem teszi a jót. (A kormányzás sajátos időszaka a kisiskolás kor, a bizal-

mat előlegező gyengéd tapintattal élő vezetés a nevelés középiskolai szakaszának sajátossága.)

A korabeli német polgársághoz, annak erkölcsi felfogásához való kötődése tükröződik eti-

kájában is. További sajátossága pedagógiájának az alapjául szolgáló mechanikus asszociációs 

pszichológia, valamint célkitűzésének individualizmusa, amely a nevelés célját kizárólag az 

egyénben keresi, és nem utolsósorban az a körülmény, hogy a testi nevelés kérdéseit kirekeszti 

a neveléstudomány területéről. Mivel követőinek értelmezésében a nevelőképzésre és az iskolai 

gyakorlatra károsan hatottak az oktatási folyamat tagolására vonatkozó nézetei, ezért a 19-20. 

század fordulójának pedagógiai reformmozgalmai élesen szembefordultak vele.

79 Herbart: Pedagógiai előadások vázlata. Budapest 1932. A „kisdednevelés” kiadása. 31-33. old.
80 Herbart: Pedagógiai előadások vázlata. 1932. 78. old.
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Herbart pedagógiájának kétségtelenül pozitív oldala, hogy a nevelésre vonatkozó fogal-

makat összefüggő rendszerbe foglalta, minden kérdést a nevelés végső céljának rendelve alá. 

Az oktatást tekintette a nevelés fő eszközének, rámutatott az érdeklődésnek, mint a tanulás 

motívumának és eredményének kettős jelentőségére, és helyesen emelte ki a pedagógia lélektani 

megalapozásának szükségességét. Pszichológiai tanításainak az az érdemük, hogy Herbart a 

lelki életet egységként fogta fel, és ezzel meghaladta a Wol� -féle képesség-lélektani szemléletet, 

amely az egyes pszichikai funkciók mögött különálló erőket feltételez, és amelynek továbbélése 

időnként máig felismerhető a különböző nevelési „területekről” szóló fejtegetésekben.

Az elmondottak alapján megállapítható, hogy Herbart pedagógiája kiemelkedő fontossá-

gú állomása a nevelés történetének. Szilárd � lozó� ai alapokon nyugvó neveléstant dolgozott 

ki, amelyben a nevelés célját az etika, a hozzá vezető utat a pszichológia szabja meg. (Fontos 

fejlemény ez annak ellenére, hogy lélektani felfogása ma már túlhaladott.) Herbart oktatás-

módszertana és tantervelmélete rendet vitt a korábbi - pusztán a szokáshagyományon alapuló 

- esetleges, ötletszerű tananyag-kiválasztásba és oktatási folyamatba. Azt sem felejthetjük el, 

hogy Herbart a neohumanizmus fénykorában - amikor a klasszikus nyelvi stúdiumok és a 

matematika állt az iskolai oktatás középpontjában - az emberre és a természetre vonatkozó 

tudásanyag egyensúlyát kívánta megteremteni.

Freud szerinti 

Egy tréfás kedvű buszvezető a végállomáson sötét szemüveggel és fehér bottal a kezében 

beült a saját buszába az egyik utas-helyre. Amikor már majdnem megtelt a busz, elkiáltotta 

megát: „Hát senki sem indítja el ezt a tragacsot?” Fölkelt, a vezetőüléshez tapogatózott és be-

indította a motort. A rémült utasok hanyatt-homlok menekültek.
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VII.4. Önálló, kreatív és társas kombinatív munkára nevelés

Alapértelmezésünk pillére, hogy a pedagógia nemcsak elmélet és gyakorlat, hanem 

Karácsony szerint művészet is, méghozzá átadó-közvetítő művészet. Ennek megvalósítási 

formájához ma is aktuálisnak tartjuk Karácsony Sándornak, a magyar egyetemről írott 

gondolatait. A magyar egyetem:

- független (adakozók, református közösségek tartják fenn, elsősorban, mint 

kegyes adakozók, nem formálva jogot a totális kontrollra);

- szabad (spontán erők működnek benne):

= a diák részéről a kíváncsiság,

= a professzor részéről a közlésvágy és az átadóképesség ereje,

- tanítási formája nem csak az előadás, hanem a párbeszéd, a vitatkozás, az 

eszmeváltás;

- a viszony a tanító és a tanítvány részéről személyes;

- nem de� níciókat és elméleteket szajkóztat be, hanem arra képesíti diákjait, 

hogy tanulják meg a maguk számára újrafogalmazni a hagyományos 

tudománykincset, melynek megmunkálása már a diákok feladata;

- a lényeg a tanulmányi órákon folyó munkán van;

Az átadó-közvetítő művészet légkörének érvényesülése érdekében tehát a tanár-diák reláció 

legfontosabb eleme a „testvéri reláció”, vagy mellérendelő viszony. 

„Karácsony Sándor az igazi értelemben vett egyetemet a diák és a tanár együttesének tartja, 

ahol spontán erők működnek: a diák részéről a kíváncsiság, a professzor részéről a közlésvágy. 

A hallgató ne csak elméleteket szajkózzon be, hanem tudja újrafogalmazni a hagyományos 

tudománykincset. Ennek a pedagógiának alapeleme a személyiségközpontúság, az intenzív 

tanár-diák interakció, melyet a keresztyén pedagógia pásztorolásnak nevez.

A nevelés célja a tökéletesség, az „Isten-képűség” helyreállítása. „A bölcsességnek kezdete 

az Úrnak félelme.” Amíg az ember eddig eljut, újjá kell születnie, megváltoznia, megtérnie, 

megújulnia. Arany János szerint a cél „ember lenni mindig, minden körülményben”. A fejlődést 

a nemes önbizalom, de ne az önhittség vezesse. Ezt bibliai fegyelemnek is nevezzük. Isten a 

„rend Istene”, ezért a dolgoknak ékesen és szép rendben kell folyniuk. Törvények, rendszabályok 

is kellenek, de az igazi fegyelmezés a szeretet, amely iránytű, katalizátor az ember életében.”81

81 Szenczi Á.: a református tanítóképzők szellemi hatása. Pedagógusképzés, szerk.: Bollókné Panyik Ilona, 
Budapest, 1996. 1-2. szám 180-181. o. 
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VII.5. Az átadó-közvetítő művészet pillérei

Karácsony Sándor élete, munkássága önmagában is példa a pedagógiai közvetítés mikéntjé-

re. Pedagógiai nézeteinek érvényesülése már egy korábbi tanulmányomban is kísérletet tettem. 

(Lásd: Szenczi Á.: Karácsony Sándor pedagógiai nézeteinek érvényesülése és továbbfejlesztése 

a tanítóképzésben)

„Karácsony Sándor neveléstana elsősorban gyakorlati jellegű. A rendszer nem elméleti 

elgondolásból, hanem spontán szükségérzetből született. A nevelés evangéliumi értelemben 

életforma, együttélés, mely úgy jön létre, hogy különböző erkölcsi és tudásbeli színvonalon álló 

emberek együtt élnek bizonyos célok elérése végett, s amikor ebből az együttélésből problémák 

keletkeznek, idejüket és energiájukat e problémák közös megoldására szánják. A problémák 

lehetnek azonosak, de mindig mások az egyéniségek, akiknek munkája folytán a megoldás 

létrejön. Az igazsághoz vezető út mindig más és más. A nevelésben minden eset egyedi, a pe-

dagógia lényegében annyi hasonlatosságot mutat a művészetekkel, mint a tudománnyal. Mai 

értelemben a pedagógiaátadás a közvetítés művészete!”82

Ebben az értelemben a nevelés (képzés, oktatás) demokratikus, segítő közegben zajlik a 

maga természetességében.

Karácsony Sándor gondolatmenetét követve akkor demokratikus a nevelés, ha a diáknak 

nem kell, hanem szabad növekednie. Mindez pedig csak ott valósulhat meg, ahol nevelés köz-

ben a növendék és nevelője egyaránt felszabadult, és mindkettőjük autonómiája biztosított. 

A gyerekek autonómiája alatt, nem a felnőttekkel való egyenrangúság, hanem egyenjogúság 

értendő. „Legyen szabad neki jó hat éves gyereknek lenni, és ne kényszerítsük semmi más 

muszájra.” (Karácsony Sándor)

1920 táján, vagyis Karácsony Sándor fellépésének idején a magyarországi pedagógia elsősor-

ban a német neveléstudomány hatása alatt állott. Közismert, hogy Herbart (Johann Friderich 

1776-1841) pedagógiája volt a mértékadó. Ennek a felfogásnak és a belőle származó pedagógiai 

gyakorlatnak az volt a lényege, hogy a tantárgy dialektikailag feldolgozott tudomány. A tudo-

mány pedig nem más, mint igazolt ismeretek rendszere. A pedagógusnak pedig az a feladata, 

hogy a tanulók képzeteit a tudományos képzetekre cserélje fel.

„Karácsony Sándor elutasítja a Herbart-féle individualista, mechanisztikus pszichológián 

alapuló hagyományos pedagógiát. Szerinte a modern pedagógia alapelve, a növendék auto-

nómiája a nevelésben csak „társaslélektani” alapon valósulhat meg: érzelmi, értelmi, akarati 

nevelés nincs, nem lehetséges, mert a növendék érzelmi, értelmi és akarati világa autonóm.”83

82 Szenczi Á.: Karácsony Sándor pedagógiai nézeteinek érvényesülése és továbbfejlesztése. Óvó- és taní-
tóképzés az ezredfordulón, szerk.: Kovátsné dr. Német Mária, Kaposvár 2000. 78. o.

83 Péter� a Gáborné: Karácsony Sándor pedagógiai és katechetikai elvei. Kolozsvár 1998. 23. o. 
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A lélektan Wilhelm Wundt fellépéséig csak egyéni lelki folyamatként kezelte a belső folya-

matokat. Természetesen Herbart lelki megközelítése is ilyen. Napjaink magyar pedagógiájában 

viszont érdemes újragondolni Herbart reale-tanát, hiszen a korábbi évtizedek az individuális 

lelki működést mechanikusan értelmezték. A lélek és a transzcendentális kapcsolatok relá-

ciója a társas viszonyulás alapkérdése. Az is megfontolandó, hogy az „egységes lélek” (reale) 

bonyolult pszichikus rendszer, amely kompetencia-tartományokra osztható. A kompetenciák 

képességrendszereken alapulnak. Ennek értelmében a nevelés-oktatás-képzés céltudatos ér-

telmi és érzelmi (lelki) fejlesztés, harbarti értelemben reále-tökéletesedés. 

A transzcendentális viszonyulás mellett lényeges kérdés az én és a másik viszonyulása is. 

„Karácsony Sándor szerint a nevelés, az viszonyulás. A nevelő és a növendék egzisztenciális 

viszonyulása egymáshoz. Egzisztenciális, mert mindkettőjüknek élet-halál kérdése, hogy ez 

a viszonyulás eredményes legyen; a nevelőnek az adja élete értelmét, hogy tudásából adhat 

valamit a jövő nemzedékének, a növendékeknek pedig létérdekük, hogy ne a maguk kínján 

próbálják felfedezni mindazt, amit az emberiség eddig kultúrájában kiépített, hanem az addigi 

eredmények birtokában léphessenek tovább.

Ennek a viszonyulásnak döntő tényezője a nevelő. A jó tanterv, a jó tankönyv, a jó tanesz-

közök jelentős mértékben segíthetik (bár sohasem pótolhatják) munkáját, ezek hiánya pedig 

megnehezíti a feladatát. De a legjobb tanterv, tankönyv és laboratórium is riasztóan üressé, 

értelmetlenné válik az iskolában, ha a tanár nem tudja élettel megtölteni. Ha ő maga kul-

túrálatlan, tudatlan, ha lusta, ha nem ismeri növendékei fejlődési sajátosságait és nem tud 

alkalmazkodni hozzájuk, általában ha nem képes a másokhoz való viszonyulásra – akkor nem 

végezhet eredményes munkát.

Kötelessége tehát mindent megtenni a sikerért. De a legképzettebb nevelő leglelkiismerete-

sebb munkája sem garantálhatja a sikert. A pedagógiában nincsenek biztos receptek. Nemcsak 

garantálni nem lehet a sikert; mérni sem lehet. Részeredményeket, készségeket igen, de az egész 

ember fejlődését nem.

Karácsony Sándor sokat emlegetett példája: a ragyogóan kifejlődött kézügyesség tehet egy 

embert ezermesterré is, kasszafúróvá is. Ugyanilyen nehéz előre tudni, hogy briliánsan csiszolt 

szellemi képességeit a másik ember javára vagy kárára fogja használni a növendék; ez majd 

valamikor kiderül, de ezt vagy megéri a nevelő vagy sem.

Mindez természetesen nem csökkenti a pedagógiai, nevelés-lélektani ismeretek jelentőségét. 

És legfőképp nem csökkenti a nevelő felelősségét. Viszont sohasem engedi, hogy megpihenjen 

babérjain.”84

Az iskolai demokráciáról sok szülő és pedagógus azt gondolja, hogy az fegyelem hiányával 

egyenlő. Karácsony Sándor viszont úgy vélekedik, hogy: „A demokrácia éppen az anarchiának 

az ellenmérge…” (Karácsony Sándor)

84 Hatvany L.: Karácsony Sándor pedagógiai írásaiból. Csökmai kör, Pécel 1994. 272. o. 
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Ez a gondolat felveti azt a kérdést is, hogy: Miért van szükség iskolában fegyelmezésre? Vá-

laszként pedig azt találjuk, hogy azt a gyermeket, aki játékába vagy munkájába tud feledkezni, 

nem kell fegyelmeznünk. Ebből viszont az következik, hogy az iskola – mint intézmény – nem 

ad elég alkalmat arra, hogy diákjaink önmagukba feledkezhessenek, illetve azt is levonhatjuk 

tanulságként, hogy az iskola nem játék.

Karácsony Sándor viszont azon a véleményen van, hogy az iskola, igenis legyen játék. 

(Pontosítva: kisgyermekkorban legyen játék, a növő gyermek számára már munka legyen, a 

serdülőknek pedig cserkészetféle.) Az iskola nem igazán köti le a gyerekeket, vagy legalábbis 

kevésbé, mint a játék, és így unalmukban rendetlenkednek. Itt jegyzi meg azt is, hogy ráadásul 

ez gyermeki létükből természetesen fakad. (Egy felnőtt hasonló szituációban nyilván tartósab-

ban tudná önmagát fegyelmezni.)

Tanácsként azt javasolja, hogy fegyelmezés helyett, kerül, amibe kerül, próbáljuk meg ér-

dekessé tenni az iskolát. Meg fogjuk tapasztalni, hogy megéri mindez, mert nagyobb haté-

konysággal és több lelkesedéssel fognak tanulni gyerekeink. Karácsony Sándor is vallja, s vele 

együtt valljuk mi is, hogy egy népes, túlzsúfolt osztály is aligha vonható munkafegyelem alá.

Elismeri viszont azt is, hogy nagy számmal vannak olyan diákok, akiket nehéz vagy nem 

is lehet lekötni, mert ahogy ő írja: „zabolátlanok, fékezhetetlenek, nem a többi gyerek közé 

valók”. (Karácsony Sándor)

Az ilyen gyerekeknek külön, kis létszámú osztályokat hozna létre, hogy ne egy egész osztály 

fegyelmezetlensége függjön egy-két „ilyen szemre-főre rakoncátlan gyerektől.” (Karácsony 

Sándor)

Ebben az ügyben igen keményen fogalmaz:

„Egyes-egyedül a demokrácia van tisztában azzal, hogy léte és nemléte dől el a nevelésben. 

Igaza van, ha az álfegyelmet nem tűri és az egész vonalon a munkafegyelmet iktatja a helyébe. 

Igaza van, de szerezzen is érvényt igazának azzal, hogy a munkafegyelmet tegye is lehetséges-

sé, kiiktatván az iskolából az oda nem való fegyelmezetlen, ütődött, ideges, csak hordaként 

kezelhető elemeket.”85

A diáknak is érezni kell (fejlettségéhez mérten) az identitást: ki ő, mit akar? A kik vagyunk, 

és mit akarunk? c. írásában (megjelent az SDG füzetekben) jól szemlélteti az én-fejlődés állo-

másait (?).86

Az „én” reális megismerésének kulcsa a „másik”. Karácsony üzenete jól illeszthető össze a 

„tükör” problémával. A tükör mindig egy más személy, aki igazolja vagy cáfolja identitásomat.

„A társaslelki viszonyulások formái nemcsak térben (a más-más kultúrájú nemzetek sze-

rint) különböznek egymástól, hanem időben is: az egyes ember személyiségének fejlődési sza-

kaszi szerint. A kisgyermekből felnőtté válás fokainak természetesen vannak biológiai jellemzői 

is, a pedagógust azonban a társaslelki formák változásai érintik legközelebbről, hiszen neki 

85 Karácsony S.: Demokrácia és nevelés. Exodus, Budapest 1945. 219. o. 
86 Karácsony S.: Ki vagyunk és mit akarunk? SDG füzetek, Budapest 2000.  
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magának is viszonyulnia kell növendékeihez, fejlődésük különböző szakaszaiban. Ezeket a 

viszonyulási formákat foglalja rendszerbe Karácsony Sándor társas-fejlődéstana.”87

„A fejlődés, időben lépcsőzetes a gyermekkortól – növő gyermekkoron – pubertáson – ado-

lescentián keresztül az érett korig:

az érett ember társaslelki kategóriái:

jog, művészet, tudomány, 

társadalom, vallás

az adolescensé:

harc, liturgia, dogma, rítus, 

kétely

a pubertálóé:

totem, tabu, fogadalom, szerzet, 

eskü, átok

a növekvő gyermeké:

verseny, munka, csapat, mítosz,

gyűjtemény

a gyermeké:

játék, spontán öröm, utánzás, ad 

hoc társaság, mese”88

Az emberek születésüktől halálukig akarva-akaratlanul érzelmi, értelmi és akarati társas-

viszonyulásokba kerülnek egymással. A társasérzelmi viszonyulás a művészet, a társasértelmi 

nyelv, a társasakarati viszonyulást pedig társadalomnak nevezi Karácsony Sándor.

„A gyerek, növő gyerek, serdülő és i� ú a másik embert egocentrikus szempontból fedezik fel 

és veszik tudomásul. A másik ember vagy gát vagy eszköz arra, hogy az Én érvényesülhessen… 

Az egyén akkor tekinthető felnőttnek, mikor legelőször tudatára ébred a valóságnak, hogy a 

másik ember autonóm lény és igazodik ehhez a tényhez, úgy, hogy tiszteletben tartja a másik 

ember autonómiáját.”89

A hallgatók képzése során gyakorolni kell a viszonyulásokat a főiskolán belül is, hiszen 

a gyakorlóterepre mintát, működési elemeket adaptálnak. A reformpedagógiai és a dráma-

pedagógiai stúdiumok a közvetítőművészet elméleti-gyakorlati egységét mutatják be. (Lásd 

intézményünk kiadványát: Művészet és nevelés. KRE-TFK Nagykőrös, 1999.)

87 Hatvany L.: Karácsony Sándor pedagógiai írásaiból. 258. o. 
88 Karácsony S.: Magyar nevelés. Exodus, Budapest 1943. 211. o. 
89 Karácsony S.: Magyar nevelés. Exodus, Budapest 1943. 202. o. 
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Az iskolának, a pedagógusnak alkalmazkodnia kell a gyermeki lelkülethez, ahogyan Peter 

Petersen fogalmazott, a gyermekből kell kiindulnia (?).90

Itt érdemes újra megjegyeznünk, hogy Peter Petersen és Karácsony Sándor is ugyanannál a 

Wilchelm Wundtnál folytatta pszichológiai tanulmányait, aki az experimentális pszichológia 

megalapozója. Mindketten a gyermektanulmányozás híve is. Petersen Ernst Meumann inté-

zetében, míg Karácsony Nagy Lászlóval együtt folytatott hasonló pedagógiai munkát.

Karácsony Sándor pedagógiájában igen hangsúlyos tétel a nevelői munka lelkészi jellege. 

A nevelés céljából következik ez, ami nem más, mint a növekedés elősegítése. Ezen elsősorban 

nem a testi nevelést érti, hanem a társaslelki kategóriák hiánytalan és teljes mértékű fejlődését. 

A nevelésnek az a feladata, hogy az anyagi és testi világból a szellemi életbe emelje a növen-

dékeket.

Szerinte minden embert valójában csak egy valami érdekel. Ez pedig a létezésünk csodája. 

Élünk és meghalunk. Hogyan lehetséges mindez? A létezés problémája érdekel bennünket és 

semmi más egyéb. 

Az iskolának alapvető hibája az, hogy sok mindenről beszél, de sohasem a teljességről beszél. 

Nem úgy beszél a jelenségekről és tüneményekről, mintha a létezés problémáját feszegetné, 

sőt ellenkezőleg, úgy kezeli a dolgokat, mintha el akarná terelni a diákok � gyelmét a központi 

kérdésről.

Az vallja, hogy 

„Csak az őszintén megmutatott Énben ismerhetsz Te, másik ember önmagadra, mert csak 

az szimbolizálja az istenteremtette embert, az (egyetemes) embert. … Nem az a fontos, én mit 

tudok, hanem az, hogy te mit tudsz azután, hogy én bevégeztem a mondanivalómat.”91

Karácsony Sándor szerint az iskolának olyannak kellene lennie, ahol nem a tanár, hanem a 

diák kérdez. De már az ő idejében sem voltak a diákok kíváncsiak arra, amit tanítani akartak 

nekik, és a tanárok között is gyakori volt a gépiesen ismétlő, aki valójában nem volt közlékeny. 

Miért nem kíváncsi a diák, és miért nem közlékeny a nevelő? Az életben általában úgy van, 

hogy aki nem tud valamit az kérdez, aki pedig tudja a választ, az felel rá. Miért nem működik 

így az iskola is? Miért találunk az iskolában fordított szituációt: a tanár, aki tudja a dolgokat 

kérdez, aki pedig nem tudja, felel.

Karácsony Sándor a dolgok lényegét keresve a következő kérdéseket teszi fel:

igazán azt tanítják-e az iskolában, ami a diákokat érdekli

úgy tanítják-e őket, hogy a nyújtott anyag kielégítheti érdeklődésüket

mi érdekli a diákokat

mi érdekel minden embert?

90 Petersen, Peter: A Kis Jena-Plan. Osiris Kiadó, Budapest 1998
91 Karácsony S.: A magyar nevelés. Exodus, Budapest 1943. 205. o. 
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Karácsony Sándor felvet egy másik problémát is. Nemcsak azt tartja bajnak, hogy az iskola 

nem arra felel, amire kíváncsiak a diákok, hanem azt is, hogy nem úgy felel, ahogy az számukra 

érdekes lehetne. Az iskolának többek között az is szörnyűséges nagy nyavalyája, hogy mozaik 

darabocskákból akarja ezt az egységes, egyetlen képet összerakosgatni. (Keresztrejtvény-kul-

túra)

A világrend érzékeltetéséhez fontos, hogy minden apró részlet az egészbe illeszkedjék, min-

den „rész szerint való” ismeretben a teljesség tükröződjék. A diákokkal meg kell láttatni az 

összefüggéseket az egyes tantárgyak között.

A nevelőnek úgy kell tanítania, hogy érződjék mögötte, hogy ő nemcsak egy tantárgyak ok-

tat, hanem teljességében látja a világot, s most egy részletén keresztül kívánja azt megmutatni. 

A tanulás mesterfogásaiban úgy fogalmazza ezt meg Karácsony Sándor, hogy a tananyag ne 

nyolc- tíz féle tantárgy legyen, még kevésbé 990 lecke évente, hanem „maga az élet”.92

A pedagógiai közvetítés új gyakorlóterei

Karácsony Sándor által körvonalazható pedagógiai tér, a közvetítés művészete, a komplex, a 

gyermeki képességekre épülő, életszerű tananyag-elrendezés jól összeegyeztethető az Európá-

ban ma is elterjedt Jena-plan rendszerű iskolával. Hollandiai tapasztalataim, valamint Németh 

András magyarországi Jena-plan adaptációja alapján 1995-től a gyakorló iskolában is indítunk 

Jena-plan elemekre épülő osztályokat. Hallgatóink mély érdeklődéssel viszonyulnak a „más tí-

pusú”, tulajdonképpen Karácsony Sándor pedagógiai elveire épülő foglalkoztatáshoz. Csopor-

tos tanítási gyakorlatokon a hagyományos rendszer mellett Jena-plan elemekkel is dolgoznak.

A másik gyakorlási lehetőség, hogy a 8 hetes külső tanítást olyan intézményben végezhetik, 

ahol a gyakorlatot irányító szakvezetők elfogadják, alkalmazzák Karácsony Sándor pedagógiá-

ját. A vállalkozó iskolák vezetőinek, képzésfelelőseinek felkészítőt, szakmai továbbképzéseket 

is szerveztünk.

92 Karácsony S.: A tanulás mesterfogásai. Csökmei Kör, Pécel 1999
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VIII. A TÁRSAS-LELKÜLETEN ALAPULÓ, 
PROFESSZIONÁLIS KÖZÖSSÉGI NEVELÉS

VIII.1. A magatartásformálás lehetőségei

Felelős feladatokkal való ellátás

Felelős feladatokkal való ellátás, tevékenykedtetés. A feladattal való ellátás 

nem hagyja unatkozni a tanulót. Hozzájárul, ahhoz, hogy felelősségérzete kialakuljon, 

a feladatmegoldása és az annak során kifejtett munka értéket képvisel, sikerélményt nyújt 

nemcsak az egyén, de a közösség számára is. „Felelős feladatok nélkül nincs szociális érés.”93 

Munkánk, és feladatmegoldásaink hozzájárulnak önmegvalósításunkhoz, mely hasznos az 

egyén, a közösség, és makroszinten a társadalom számára is. Az unatkozó diák, a munka, vagy 

hasznos tevékenység nélküli egyén életvitele hajlamos negatív irányba fordulni, destabilizálja 

az alany életvitelét.

Érdeklődés kialakítása

A felelős feladatokkal való ellátás mellett fel kell keltenünk a gyermek � gyelmét, olyan 

tevékenységekre, melyek érdeklődését kitágítják. Az, aki hobbit talál magának, a rendelkezésre 

álló szabadidejét ez irányba fogja eltölteni, nem pedig cél nélkül bolyong majd a városban, a 

ma divatos plázákban.

A szabadidő hasznos eltöltése inspiráló hatással van az egyénre, segít a megfelelő, 

reális célok megfogalmazásában. A gyermek választani csak az általa megtapasztalt, megismert 

dolgok közül tud. A szülő mellett az iskola feladata is a minél széleskörűbb tájékoztatás.

Ebben nyújtanak segítséget a szakkörök, sportfoglalkozások, egyéb szabadidő 

tevékenységek, olvasmányok, ismeretterjesztő � lmek, előadások, osztálykirándulások. A fontos, 

hogy a gyermek minél több dolgot próbáljon ki - kézművesség; kreatív munkák: kosárfonás, 

szalmázás, gipszmunkák készítése, festészet, gra� ka, esetleg tűzzománc, agyagozás; sport: 

ping-pong, labdajátékok, sakk, sorolhatnám még-, hogy legyen lehetősége választani, s 

valamelyikben el tudjon mélyülni. 

Véleményem szerint csak az empirikus úton szerzett ismeret nyújt elegendő 

információt ahhoz, hogy a gyermek ki tudja választani a számára megfelelő érdeklődési kört.

93 Bábosik István: Alkalmazott nevelés, OKKER 2003. 15. o.
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Nemi szerepek szerinti munka- és feladatmegosztás

A családorientált nevelés egyik lényeges eleme a nemi identitás kialakítása. Tudjuk, 

hogy manapság már akár fér�  és nő is betölthet csaknem mindenfajta állást. Mégis nem szabad 

a hagyományoktól elszakadni, a család tekintetében az anyai és apai szerepek hangsúlyos 

megkülönböztetése elengedhetetlen. Ennek kialakításában szerepet játszik a családi modell, 

de tudjuk, hogy a családi modellek mára igen szerteágazó mintákkal szolgálnak. 

Már a megszületés pillanatában ügyelünk arra, hogy kisdedünket a neme szerinti 

ruhába öltöztessük, a neme szerinti keresztnevet kapja, már a kórházban is neme szerint kap 

világoskék, vagy rózsaszín karszalagot. Ez a megkülönböztetés végigkíséri növekedését.

Az édesanya gondozása során, és az óvodában is folytatódnak mindezek a 

jellegzetességek. Csak annyi a dolgunk, hogy továbbvigyük ezt az általános iskolára is. 

Úgy gondolom, a kreatív nevelő, minden tanórán ki tudja alakítani úgy a feladatokat, 

hogy a � úk és lányok nemüknek megfelelően dolgozzanak. 

Nagyon sok iskolában a helyi nevelési program szerint nem különülnek el a technika, 

rajz és énekórák, hanem csoportosan illeszkednek a tantervbe. Jobbnak ítélem, ha külön szánunk 

időt ezekre a tantárgyakra, de a családorientált nevelés szempontjából a feladatmegvalósítást 

nem zárja ki egyik forma sem.

Azt javaslom a pedagógusoknak, hogy a nemek szerinti feladatokat minden órán 

tudatosan alkalmazzák. Az énekórákon a dalokhoz illesztett játék nagyon alkalmas erre, 

rajz órán a téma meghatározása � úk és lányok számára máris alkalmas arra, hogy nemi 

szerepük erősödjön. De ha csak egy olvasás órára gondolok, akkor is csoportosíthatjuk külön 

a párbeszédeket lányok és � úk részére. Matematika órán is csoportosíthatunk lányok és � úk 

szerint például a feladatellenőrzés során. Ezek, a legegyszerűbb megnyilvánulási formák, 

váljanak a napi rutin részévé.

Adjunk folyamatosan alternatívát a feladatok kivitelezésénél külön a � úknak és külön 

a lányoknak.

Értékóvó magatartás

Az értékóvó magatartás véleményem szerint megalapozható alkotó tevékenységgel. A 

saját maga által készített dolgokat mindenki megbecsüli, vigyáz rá. Lássuk el a gyermeket olyan 

feladatokkal, mely során alkothat. Az alkotás öröme egyfajta felszabadulást, stresszoldást biztosít 

a gyermek számára. Alkotását jutalmazhatjuk gyakorlati jeggyel, ugyanakkor a műremekeket 

kiállítva biztosíthatjuk a társak megbecsülését is. Az alkotási folyamat egy érlelődő, változó, 

munkálkodó gyermeket teremt, valamint önbecsülési, önfejlesztési mechanizmusokat indukál. 

Mindemellett a létrehozott értékek tiszteletét erősíti a gyermeki jellemben. 

Akkor tudjuk igazán tisztelni mások munkáját, ha tudjuk, vagy sejtjük a mögötte rejlő 

munkát. Ehhez viszont saját magunknak is meg kell tapasztalnunk az alkotó folyamatokat.
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Segítőkészség

Segítőkészség, mint magatartásforma. E területen a szituációs gyakorlatok, játékok 

és a csoportos feladatmegoldások játszanak főszerepet.  Fontos, hogy a tanulóknak legyen 

lehetőségük egymásnak segítséget nyújtani. Természetesen nemcsak a tanórán kívüli 

tevékenységekre vonatkozik ez, hanem a tanórákra is. 

Az egyes feladatmegoldások során bátran alkalmazhatjuk a segítségkérés-segítségnyújtás 

modelljét. Alakíthatunk ki párokat, csoportokat. A kölcsönös segítségnyújtás lényege, 

hogy nem kell minden feladattal egyedül megbirkóznunk. Azért vagyunk közösségben – 

osztályközösségben, de saját családunkban is- hogy adott esetben közösen oldjunk meg egy 

feladatot, vagy közösen jussunk túl az akadályokon. 

A 21. század családmodelljeiben dolgozatom témájának szempontjából a következők 

között szeretnék különbséget tenni. Ép szerkezetű családok, sérült szerkezetű családok, 

ezeken belül egygyermekes családok, és többgyermekes családok, valamint nevelőszülőkből 

álló kisközösségek. Belátható, hogy ezen családokból kikerülő gyermekek helyzete, 

személyiségfeljődésének lehetősége korántsem  azonos.

A különböző hatástanulmányok alapján – melyeket Bábosik részletesen leír 

könyvében94, melyekkel én is azonosulok - elmondható, hogy a „jól kiépített és változatos 

iskolai tevékenységrendszer s a pedagógiailag folyamatosan gondozott interperszonális 

kapcsolatrendszer ellensúlyozhatja bizonyos mértékben a nem kedvező családi hatásegyüttesek 

erkölcsi fejlődésre gyakorolt befolyását is.”95

Bábosik a felső tagozatos tanulók pozitív és negatív magatartási formáit vizsgálta, 

azonban konklúziója igen fontos, miszerint alsó tagozatban nehezedik a nevelőre az a felelősség, 

hogy megfelelő irányba, megfelelő életvitelre ösztönözze a tanulót.

Ebben az életkorban formálódik leginkább a személyiség, így ebben az életkorban kell a 

pozitív magatartásformákat megerősíteni, � xálni. Ekkor kell olyan tevékenységrendszereket 

(programokat) létrehoznunk, és valóban tevékenykedtetni a tanulókat, hogy azon 

magatartásformák csírái szilárduljanak meg, amelyek kedvezően befolyásolják a későbbi 

felnőttkori konstruktív életvitelt.

A közösségformálás mellett, és annak részeként az önfejlesztésnek is teret kell adnunk. 

Történjen önfejlesztés intellektuális, vagyis értelmi, esztétikai és egészséges életmódra törekvés 

területeken. Ezek a feladatok nem hiányozhatnak egyetlen pedagógiai programból sem. 

Mindezek természetesen abszolút részei a családorientált nevelésnek is. 

Intellektuális területen arra kell törekednünk, hogy megszerettessük a tanulást. 

Tanulás, tapasztalás útján szerezzük a tudást, mely segít minket a változó körülményekhez 

való alkalmazkodásban. A folyamatos ismeretszerzés biztosítja önmagunk és családunk 

fennmaradását. 

94 Bábosik István: Alkalmazott nevelés, OKKER 2003. 27-41. oldal
95 Bábosik István: Alkalmazott nevelés, OKKER 2003. 42. oldal
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Az élethosszig tartó tanulás egy olyan életvitel, mely biztosítja a folyamatosságot, a fejlődést 

életünkben, lelkivilágunkban, és egy biztos alap a konstruktivitáshoz.

Ma már karrierünket és munkánkat nem a harang alakú életgörbe jellemzi, hanem többször 

kényszerülünk „újrakezdeni” életünket. Gondolok itt arra, hogy egy új munkahelyen nem 

biztos, hogy ugyanolyan pozícióba tudjuk folytatni munkánkat, mint ahol azt az előző helyen 

abbahagytuk. Adott esetben a gyermekvállalás is kialakíthat egy ilyen helyzetet. 

Amennyiben folyamatosan képezzük magunkat, több lehetőségünk lesz az úgynevezett 

újrakezdésre. Ezzel biztosíthatjuk családunk permanens létét is. A tudás önbizalmat ad, a tudás 

birtokában magabiztosan nézhetünk a jövő felé.

Esztétikai téren két hatásmechanizmust különíthetünk el. Az egyik az egyén saját magára 

irányuló esztétikai tevékenysége, a másik a környezetre irányuló esztétikai tevékenység. 96

Esztétikai önfejlesztésünk során meg kell tanulnunk harmóniában élni önmagunkkal. El 

kell fogadni magunkat már kisgyermekkorban. Ezt segítheti a nevelő megfelelő instrukció adá-

sával, bátorítással, dicsérettel. Külső adottságaikat illetően alsó tagozatban kapnak először tár-

saiktól visszajelzést a gyermekek, és hamar tudatosan alkalmazzák ezt egymással szemben is. 

Mivel külsőnkkel befolyásolni tudjuk személyes sorsunk alakulását is - akár családi élet 

tekintetében, akár munkafronton - nagyon fontos a korai esztétikai nevelés, és annak megfe-

lelő súlya.

Szerepet játszik itt az öltözködés – mely legyen alkalomhoz illő - mellett a hajviselet, a tisz-

tálkodás, és hangsúlyozandó a megfelelő időben történő fogszabályozás is.  

A torz önértékelésnek erős negatív hatásai látszanak a felnövekvő generációkon. Szorongás-

hoz vezet a média által diktált esztétikai elvárás. Egymást érik a szépészeti műtétek, melyek 

közül csak töredék az, amely talán indokolt lehet. A dolgozatom elején hangsúlyozott kritikai 

gondolkodásra esztétikai kérdésekben is nagy szükségünk van.

Szintén nevelés kérdése, hogy el tudjuk fogadni önmagunkat és a másikat olyannak, ami-

lyen.

Nagyon alkalmasak erre a játékos feladatok, melyek jókedvet, humort vihetnek a minden-

napi nevelésbe, mégis komoly nevelő hatással bírnak. 

Ugyanilyen fontos a dicséret, mely megfelelő biztatást, motivációt biztosít, és megerősíti a 

gyermekben a helyes megjelenést értékét, mindemellett önbizalmat ad.

VIII.2. Önfejlesztés társas érzületi alapon

A fentiekben említettem, hogy általában 6 éves korban már konkrét elképzelésünk van má-

sokról, és erről visszajelzést is kapunk és adunk is. Úgy gondolom, szabad ennek teret engedni 

irányított módon is. Különösen fontos ez az ismerkedés fázisában már az 1. osztályban is, de 

96 Bábosik István: Alkalmazott nevelés, OKKER 2003. 20. o. 
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folytatható a gondolatmenet a későbbiekben is. Tanítsuk meg a gyermekeket építő kritikát 

adni társairól.

Egy konkrét javaslatom erre: válasszon mindenki párt magának, és mondjon legalább 2 jó 

tulajdonságot a választott tanulóról. Későbbi évfolyamokban emeljük a tulajdonságok számát.

Hospitálásom során megerősítést nyert számomra, hogy ezt a gyerekek nagyon élvezik, 

ezzel bátorítják egymást, és a feladat segíti őket a társas élet kialakításában. Abban az esetben 

is szívesen működtek együtt, ha én választottam nekik párt, tudatosan ügyelve arra, hogy ne 

a hozzájuk közel álló barát legyen az értékelendő személy. 

E játékok során gazdagodott szókincsük is, hiszen először még sok esetben csak körülírni 

tudták a tulajdonságokat.

Az órai meg� gyelésekhez járulnak hozzá a különböző tesztek. A 6-12 éves korosztállyal 

általában rajzoltatni, 3. osztálytól fogalmazást íratni érdemes. A rajzok elemzéséből tudjuk, 

hogy sok olyan dolog is felszínre kerül, amit a gyermek szóban sosem merne mondani. 

Nagyon jónak tartom, ha például különböző � gurák közül kell kiszínezni kettőt, melyet a 

legközelebb érez magához. 

De a direkt közlés is megfelelően alkalmazható a gyermek személyiségének elemzése cél-

jából. 

Érdekes eredményt hozhat egy-egy közös élményből született alkotás. Az élményt ki-ki sa-

játosan éli meg, így az alkotás is sajátos. Gyönyörű lesz látni az egyéni alkotásokban a közöset, 

és az egyenkénti különbözőséget.97

A közös élményhelyzetnek olyan önismereti aspektusai vannak, melyek rádöbbentik a ta-

nulókat egyenkénti másságukra és a közös élmény sokrétűségére.

A meg� gyelések, tesztek, rajzok eredményeit a fogadó órák alkalmával meg kell beszélni 

a szülőkkel. A fogadó órák alkalmával a szülői véleményeket, kéréseket is rögzíteni érdemes.

Az elmúlt időszakban sok kritika érte a szöveges értékelést, ennek feloldásával sokan áttér-

tek az érdemjegy alapú értékelésre. 

Az értékelés valamely formája, vagy kombinációja elengedhetetlen. Én mégis hiányolom 

a mai gyakorlatból a pedagógus és a szülő közötti rendszeres egyeztetést, mint értékelési for-

mát. Az egyeztetés történhet személyesen, de akár a rendelkezésre álló technikát kihasználva 

e-mailen is. Vannak osztályfőnökök, akik saját weboldalt működtetnek a szülők folyamatos 

tájékoztatására. Megfelelő belépési kódokkal - a személyiség védelme érdekében - erre az iskolai 

honlap is alkalmas lehet.

A hangsúly ez esetben a tanulóról szóló kommunikáción, és a rendszerességen van.

A pedagógus és a család közötti személyes kapcsolat kiépítésének ékes példája lehet, melyet 

gyermekem osztályában tapasztaltam. A karácsonyi műsor után a tanító, Olajosné Nagy Ildikó 

közös adventi kézműves foglalkozást szervezett a tanulóknak és szüleiknek.

A padokat csoportos foglalkozáshoz alakították ki, és a szülők gyermekeikkel együtt 

97 Bakos T. -Bálványos H. - Preisinger Zs.- Sándor Zs.: A vizuális nevelés pedagógiája, Vizuális kultúra 
III., Balassi, Bp. 2001. 44. oldal
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készítették a karácsonyfa-díszeket. A rendezvényre nagymamákat és keresztszülőket is volt 

aki meghívott, így jókora lelkes közönség gyűlt össze. Felejthetetlen élményt adott ez minden-

kinek. A tanító egyik és másik csoporthoz is bekapcsolódott. 

Iskolai tevékenységünk során az önismeret gazdagítása elengedhetetlen ahhoz, hogy fel-

nőttként jó apává és anyává váljunk. 

Minden tanulónak olyan fejlődésen kell végighaladni, hogy az alábbi kérdésekre határozott 

választ tudjon magának adni:

Milyen vagyok én?

Milyen szeretnék lenni?

Ha én apa/anya volnék…..

A „Milyen vagyok én?” és „Milyen szeretnék lenni?” kérdést a gyermekek időről-időre meg-

fogalmazzák magukban. A pedagógus szerepe abban rejlik, hogy az alábbi kérdésre is választ 

tudjon magának adni a tanuló:

Hogyan tudom elérni, mit kell tennem hozzá?

De a pedagógus csak akkor tudja segíteni a tanulót ebben, ha ismeri őt. Ezek a kérdések az 

individuumra vonatkoznak, ehhez valódi személyes kapcsolatokra van szükség a tanulókkal 

és szülőkkel. Nem könnyű feladat ez, az esetenként közel 30 fős osztályokban. 

Az önismeret gazdagítása - nemcsak családorientált nevelés kapcsán - már alsó tagozatban 

aktuális feladat. A gazdagítás eszközei lehetnek:

a tanórán kívüli foglalkozások, 

szakkörök, versenyek, 

múzeumlátogatások, bábszínház, könyvtárlátogatások

osztálykirándulások

közös hóemberépítés, szánkózás, 

karácsonyfa díszítés, húsvéti locsolkodás, egyéb népi szokásokat felelevenítő játékok

Sokat meríthetünk a problémák megoldásából. Gyermekként és felnőttként egyaránt szem-

besülünk megoldandó helyzetekkel. Ha végiggondoljuk ezek nélkül életünk talán unalmas 

is lenne. Tanítványaink az élet számos területén fogják szembetalálni magukat különböző 

feladatokkal. A családi élet kapcsán számtalan megoldandó helyzet adódik. 

Önfejlesztésünk és önismeretünk lényeges eredménye, ha a problémák többségét nem ku-

darcként, hanem kihívásként éljük meg.98

A problémákat az egyén szempontjából, két helyzetből közelíthetjük meg. Egyedül kell a 

problémát megoldani, vagy csoportosan, együttes erővel.

Az egyedül megoldandó feladatoknál felmerül a kérdés: Hogyan álljunk a problémá-

hoz? Önfejlesztésünk eredményeként először is megfelelő önbizalommal kell a problémához 

98 Dr. Balogh László: Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban, URBIS 2006.,148 oldal
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nyúlnunk. Képesnek kell éreznie a tanulónak magát arra, hogy a feladatot megoldja. E nélkül 

eleve kudarcra van ítélve. 

Első lépés a helyzetfelismerés. Egyéni problémamegoldásnál korábbi sikeres feladatmegol-

dásainkat kell adaptálnunk az adott helyzetbe. Mindez gyakorlással, tapasztalással tanulható, 

a pedagógus által tudatosan kijelölt úton. 

Véleményem szerint a tanuló legyen mindig tudatában, hogy az adott helyzetben ő éppen 

egy aktuális problémát old meg, így a séma könnyebben alkalmazható, a megoldáshoz vezető 

út hamarabb eszébe jut.

Csoportos, vagyis interaktív problémamegoldásnál lehetőség szerint ne a pedagógus által 

felvetett problémát tárgyaljuk. Balogh László olyan probléma interaktív megoldását javasolja, 

mely valós, a gyermekek fantáziáját megmozgatja, így motivációt biztosít a megoldás irányába, 

a tanulók számára. 

A probléma fedje le azt a területet, melyet tárgyalni kívánunk. Például, amennyiben az 

osztálykirándulásnál közlekedési eszközt kell választanunk, érdemes kikérni a tanulók vélemé-

nyét. Meg kell beszélni a felvetett ötletek előnyét, hátrányát, majd közös döntést kell hoznunk: 

Melyik közlekedési eszközt választjuk?

Úgy gondolom, az interaktív problémamegoldás amennyiben szóbeli megbeszélés útján 

zajlik, úgy az segíthet abban, hogy a pedagógus elé táruljon a tanuló speciális érdeklődése, 

valamint a tanulók önkifejezése kijelölheti a helyes fejlődési, fejlesztési irányt is. 

VIII.3. Családorientált nevelés- családi életre nevelés (CSÉN)

A családorientált nevelést és gondolati tartalmát azért tartom fontosnak, mert olyan világ-

ban élünk, amikor a globalizáció következtében mind gazdasági, mind kulturális, de társa-

dalmi és egyéb vonatkozásban is az egységesedés, az egységesítés törekvései valósulnak meg. 

Formalizálódik, sematizálódik mindennapunk, egyre személytelenebb, adott esetben ember-

telenebb lesz környezetünk, elemberietlenedünk. Keveseket foglalkoztat az a tény is, hogy a 

mindennapi életünk során – akár hétköznapi egyénként is- saját fogyasztásunkat � gyelembe 

véve többet használunk fel, mint amennyit a Föld termelni képes. A technikai vívmányok 

használatának következtében olyannyira felgyorsulnak a körülöttünk zajló események, hogy 

elsikkadnak, leértékelődnek azok a tevékenységek, események, melyek személyiségünkre, em-

beriességünkre oly döntő hatással kellene, hogy legyenek. Az elmúlt 20 évben az életvitel oly 

mértékben felgyorsult, hogy egyszerűen nem érünk rá arra, hogy családunkkal, barátainkkal, 

közösségünkkel megfelelő módon érintkezzünk, és ebben az értelemben véve, boldogságban 

éljük meg mindennapjainkat.

Amennyiben nem fordítunk elég � gyelmet a családorientált nevelésre, azt fogjuk észrevenni 

- melynek tetten érhető nyomai látszódnak már ma is - hogy egyre kevesebb gyermek nő fel 

családban, egyre kevesebben fognak majd ragaszkodni a családi élet modelljéhez, mely modell 

alapja társadalmunknak. Amit nem tanulunk meg gyermekkorban, aminek hagyományát nem 
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ismerjük, azt nem fogjuk és nem is tudjuk továbbvinni, továbbadni. Amit nem ismerünk, an-

nak hiányát sem érezzük. Annak, aki szeretetteljes családban, törődő szülők és pedagógusok 

között nő fel, összeszorul a szíve, mikor olyan gyermekeket lát, akinek családi élete zaklatott, 

szorongással teli, bizonytalanságon és bizalmatlanságon alapul. 

Nekünk, pedagógusoknak óriási szerepünk van abban, hogy a felnövekvő generáció csa-

ládközpontú nevelésével kapcsolatosan megfelelő gondolatot, gondolati keretet biztosítsunk 

nevelésünk során.

A gyermekek egyre kevesebb időt töltenek szüleikkel, igaz ez akkor is, ha minden este együtt 

a család. Együtt van a család, azonban mindenki külön foglalkozik valamivel, szétszedik a csa-

ládot a külön-programok, az ingerekben gazdag televízió, a külön szoba, a szerteágazó egyéni 

preferenciarendszerek – a sport, a hobbitevékenységek. Emlékeimben még él a TV nélküli hétfő, 

amikor a család beszélgetett, majd este a rádiókabarén együtt nevettünk. 

Ha minden elvárásnak – legyen az munkahelyi, otthoni, társas-kapcsolati, társas érzületi jel-

legű – meg akarunk felelni, akkor ahelyett, hogy közelebb kerülnénk egymáshoz, egyre inkább 

eltávolodunk egymástól. A családtagok elszigetelődnek, egyre kevesebb megértést tanúsítanak 

egymás iránt, egyenes következményei ennek a csalódás, különélés, válás. 

Persze az okok között sok minden szerepel: felgyorsult életvitel, önmegvalósítás. Vannak 

� atal párok, akik 30-as éveihez közeledve például nem akarnak lemondani egzisztenciájukról, 

kialakult szokásukról a gyermek miatt, ezért nem is alapítanak családot. Ennek ellentéte, mikor 

a puszta létért, létezésért, megélhetésért vívott küzdelem az oka annak, hogy nem jön létre 

család. E két véglet között pedig, igen széles a repertoár.

Hiszem azt, hogy úgy kell kialakítani a családi életet, hogy legyen valós közös érdeklődési 

pont, mely összeköti a leendő anyát és apát. Legyen megfelelő önbecsülésünk, kitartásunk, 

alkalmazkodóképességünk, tudjunk dönteni bizonyos kérdésekben, problémamegoldó ké-

pességünk legyen fejlett, megvalósítható célokat tudjunk kitűzni magunk elé. Értékrendünket 

úgy alakítsuk ki, hogy tudjunk különbséget tenni kultúra, divat, hóbort, trend között, és ne 

kényszerítsük magunkat állandó pénzhajhászásra. Gyakoroljunk önmérsékletet minden téren. 

Véleményem szerint ehhez viszont megfelelő önismeretre van szükségünk. Attól leszünk 

boldogok, ha felismerjük saját akadályainkat, és megtanuljuk lebontani őket. Tisztában kell 

lennünk a saját magunkkal szemben támasztott elvárásainkkal, hogy álmaink megvalósítá-

sához milyen lehetőségekkel, képességekkel és kompetenciával rendelkezünk. Családi életünk 

így lehet teljes. Ez az, amiben a nevelés elsősorban segíteni tud.

Az ember társas lény, a magányos ember szomjazza a közösséget. Ahhoz viszont, hogy 

közösségben tudjunk élni, ismernünk kell a közösségen belüli szabályokat, összetartó erőket. 

A család is egy kisközösség.

Feltételezésem szerint az osztályközösség, és közösségi tevékenységünk hozzájárul azon 

magatartási formák elsajátításához, valamint gondolati tartalmak megéléséhez, melyek alapjául 

szolgálnak a családi élet kialakításának. 
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A legfontosabb készségek, amelyekért érdemes iskolába járni, minden tantárgyon belül jól 

fejleszthetők: ilyenek a szövegértés, a lényeg kiemelése, a következtetni tudás, a problémák és 

összefüggések megtalálása, a kritikus gondolkodás. De legalább  ilyen fontos, hogy a gyerek 

képes legyen � gyelni társaira, ne féljen nyíltan kommunikálni, legyen igénye az önismeret-

re, tudjon együttműködni másokkal. A diák a társában ne konkurenciát lásson, hanem úgy 

tekintsen rá, mint a saját közössége tagjára, és értéknek tartsa a közösséget, amire szívesen 

szánja idejét, energiáját. 

Általában az iskolák mindegyike tanít és szocializál. Voltaképpen azonban a hogyanon 

van a hangsúly. Nagyon sok szülőben megfogalmazódik, hogy megfelelő közösséget szeretne 

gyermeke számára. Az iskolaválasztásnál is az egyik fontos szempont, hogy milyen az iskola 

közössége. Nos, ezen a közösségen érdemes tudatosan munkálkodni.

Úgy gondolom, ha napi nevelési munkánk során, a 6-12 éves tanulóknál kellő � gyelmet 

fordítunk a családorientált nevelésre - mind elméleti, mind gyakorlati téren - úgy alakíthatjuk 

a gyermekek családdal kapcsolatos értelmezéseit, érzéseit akkor is, ha a gyermek- adott eset-

ben - olyan családban él, ahol valamilyen okból nincs megfelelő példa vagy valamely szülőre, 

vagy egyáltalán a családi modellre. 

A családi életben, mint bármilyen közösségben, mindenki mindenkivel összefügg, a tagok 

hatnak egymásra, a viszony interperszonális, melyhez lényeges, hogy a gyermek:

Önmagát ismerje, elfogadja, szeresse.

Legyen egészséges öntudata, önbecsülése és érdekérvényesítő képessége.

Ismerje saját képességeit, legyen majd tisztában azzal, hogy döntően önmaga saját sorsának 

irányítója.

Ismerje az együttélés szabályait.

Képes legyen másokra oda� gyelni, másokat elfogadni és szeretni.

Legyen képes önös érdekeit félretenni mások segítése érdekében.

Legyen nyitott a társas kapcsolatokra.

A boldog családi élet és felnőttkor kialakítása érdekében fel kell készíteni:

A konstruktív életvitelre

A pozitív emberi értékek közvetítésére.

Az embertársakért való felelősségvállalásra.

Örömteli kapcsolatok kialakítására.

Olyan szülői gondoskodásra, pedagógusi példaadásra, feladatrendszer kidolgozására van 

szükség, melynek hatására a gyermek felfedezi:

A kreatív alkotó munka és a konstruktív szabadidő eltöltésének az örömét.

Az élet szépségeit.

A másoknak való segítségnyújtás örömét
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A család, mint kisközösség összetartó erejét

A családon belüli szerepét

A család, mint védőháló szerepét

Az jó osztályközösség pozitív hatásait

Nevelőmunkánk lényege abban rejlik, hogy a tanuló ismerje fel:

A veszélyhelyzetet, kon  iktushelyzetet

Azokat a helyzeteket, amikor neki kell segítséget nyújtani

Azokat a helyzeteket, amikor csak magára számíthat

Hogy kitől várhat segítséget bizonyos helyzetekben

A betegség jeleit saját magán

Azon viselkedési formákat, mellyel előidézheti a gyógyulási folyamatot

Tudjon helyesen és jól dönteni

Merjen döntést hozni

A családi életre nevelés elválaszthatatlan az általános neveléstől, mert az egész emberre hat. 

Nem elsősorban tantárgyként kell tanítani, hanem az a cél, hogy a gyermekek a hosszú nevelési 

folyamat eredményeként minden tekintetben éretté és döntésképessé váljanak.

A testi egészségvédelem mellett hangsúlyozottan foglalkozni kell a lelki egészségvédelem-

mel is, sőt, bizonyos szempontból ezekkel még többet, mert a családi élet lelki vonatkozásairól 

alig esik szó.

A családorientált nevelés irányelvei

Nyújtson ismereteket a család és társadalom viszonyáról.

Formálja a felnövekvő nemzedék érzelmi és értelmi életét.

Keltse fel a kölcsönös felelősséget és tiszteletet egymás iránt.

Hozza létre az érdekek egyenrangú érvényesítésének és kölcsönös támogatásának igényét.

Alakítson ki helyes erkölcsi szemléletet. 

Alapozza meg a család mindennapi életének megszervezéséhez, a család közösségé for-

málásához, a családi szerepek (házastársi, apai, anyai) betöltéséhez, a családtervezéshez és a 

gyermekek neveléséhez szükséges felelősséget, érzelmeket, ismereteket és készségeket.

Aktív egészségneveléssel előzze meg a családtagok egészségét veszélyeztető ártalmakat.

Biztosítsa a konstruktív életre nevelés folyamatát.

A családorientált nevelés, mint értékközvetítő tevékenység

„Konstruktív életvezetésen olyan életvitelt értünk, amely szociálisan értékes, de egyénileg 

is eredményes.”99 Bábosikot idézve szeretném hangsúlyozni, hogy a nevelő feladata kettős. 

A nevelési folyamat akkor lehet sikeres, ha az egyén, mint individuum, és mint konstruktív 

99 Bábosik István: Alkalmazott nevelés, OKKER 2003. 10. o.
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közösségalkotó személy is létezik. E kettős funkció meghatározója társadalmi létünknek. Véle-

ményem szerint a családorientált nevelés lényege is a konstruktív életvezetésre való ösztönzés. 

Ennek leglényegesebb momentuma az önfejlesztő életvitel kialakítása a felnövekvő generáció-

ban, mintaadással, a pozitív magatartásformák megerősítésével, megelőzve ezzel a destruktív 

életvezetés kialakulását.

Sajnos egyre több inger ér bennünket a nagyvilágban. Bármerre nézünk minden zajos, 

hangos. Mára már környezetünk akkor is hangos, ha egyetlen szó el nem hangzik. A főtéren, 

egy padon ülve sem lehetünk csöndben, még hajnali 5-kor sem, mert ha körülnézünk, plakátok, 

hirdetések tömkelege zavarja meg belső csendünket.   Még a felnőttek számára sem egyszerű 

eligazodni ebben a zajban. A nevelő feladata, hogy útmutatást adjon a tanuló számára, kia-

lakítsa a kritikai gondolkodást. Ez a konstruktív életvezetés egyik alappillére. Ki kell szűrnünk 

a számunkra fontos információkat, melyek önfejlesztésünk fontos elemei lesznek, életünkben 

értéket képviselnek.

A családorientált nevelés megalapozása a nevelési folyamatban

Társadalmunk fő alkotóeleme a család. Kell-e gondolkodunk azon, hogy család nélkül mi-

lyen társadalom létezne? Mert a tendencia jelenleg azt mutatja, hogy csökken a házasságkötések 

és tartós együttélések száma, és egyre növekszik a válás okozta, csonka családok létrejötte.

Azt gondolom, hogy nem, mert ez teljesen ellentétes az emberi természettel. Amióta az em-

ber ember, közösségben él, csak közösségben létezik, fogalmazhatok úgy is, hogy lételemünk a 

közösség. Az emberi közösség, olyan természetes, vagy mondhatnám teremtett alkotás, mint 

akár a kő, vagy más természetes anyag.

A család önmaga alakul ki, természetes erők ösztönzik az egyéneket, hogy közösséggé szer-

veződjenek. Maga a család kialakulása is egy természetes, egyszerű, ösztönök által vezérelt 

folyamat. Ahogyan a szájhagyomány mondja: Zsák a foltját megtalálja. 

Mi az, ami megzavarja mégis ezt a végtelen egyszerű folyamatot? Valójában, ami ezt a ter-

mészetes folyamatot megzavarja, az például az érdek, a nem kellően ki� nomult kritikai érzék, 

az illúzióba vetett hit, a nem megfelelő önismeret, az önbizalom hiánya, a destruktív életvitel, 

és persze sorolhatnánk még. A mai, minden téren felgyorsult világban hajlamosak vagyunk 

hagyni magunkat befolyásolni. Képesek vagyunk bizonyos trendeknek, mások által pozitívnak 

tartott mintáknak megfelelni. Hagyjuk elnyomni a tradicionális értékeket, valami új, járatlan 

útért, csak azért, hogy kitűnjünk a zajból, kiemelkedjünk az átlagból.

A nevelés feladata, hogy különböző módszerekkel, fejlesztési lehetőségekkel, alkalmazott 

pedagógiai eszközökkel rendelkezésre álljon a családorientált, konstruktív életvitel megala-

pozásában. 

Különösen fontos ez alsó tagozatban, ahol a gyermeki személyiség napról-napra nyílik, 

kitárul és kitágul. Ebben az életkorban még mindig a család a meghatározó szocializációs 

színtér, azonban már fellelhető a kortárscsoportok befolyásoló hatása. 

Ebben az életkorban az iskolából hazatérő gyermek már megéli a közösségben való lét igazi 
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erejét. Tudatossá kezd válni a közösségen belül betöltött szerepe. Ráébred, hogy alakítani, be-

folyásolni tudja a közösség funkcionális, érzelmi és társas érzületi kimenetelét. Megéli az első 

közösségen belüli sikereit és kudarcait. Hosszú folyamat, amíg egy-egy élményt megfelelően 

feldolgoz magában. 

Ezek után érdemes tisztázni, hogy milyen gondolatok alapján alapozható meg a családo-

rientált nevelés.

Egészséges életmódra nevelés, mint a családorientált nevelés része 

Egészségnevelésünk sarokpontja: a mértékletességre való törekvés. Az egészséges életmód a 

megfelelő szokások kialakulásával indul. Minden, amit fejlődésünk során magunkba szívunk, 

hatással lesz későbbi tevékenységünkre. Felnőttként, pedig mi magunk is mintákká válunk 

az utókor számára, - ha akarjuk, ha nem. De nyilvánvalóan nemcsak az iskola, a család az, 

ami hatással van szokásainkra, hanem a környező világ. Minden, ami körülvesz minket, be-

folyással van nem csak az egészséggel kapcsolatos gondolkodásunkra, hanem közvetlenül az 

egészségünkre is.

Egészségesen élni nem azt jelenti, hogy az egészséget, mint értéket önmagában kezeljük. Az 

egészséges életmód egy összetett folyamat, életvitelünknél � gyelembe kell venni saját viszo-

nyunkat a környezetünkkel, szűkebb és tágabb értelemben egyaránt. Egészséges életvitelünk 

– csakúgy mint a destruktív életvitel-, befolyással van családi életünkre is.

Mit jelent az egészség? Úgy gondolom, mindenképpen testi és lelki viszonylatban beszél-

hetünk egészségről. Fizikai és mentális egyensúly. Az egyensúly talán a legjobb szó, mellyel 

véleményem szerint az egészséges állapotot jellemezni lehet. Lényeg, hogy a mérleg nyelve egyik 

irányba se mozduljon ki túlságosan. Ép testben ép lélek- szoktuk mondani. 

Az egészségnevelés fontos része a sport. Sport nélkül nincs ép lélek, sem ép test. A sporthi-

ánynak előbb-utóbb kárát látja az egészség. Sajnos, bár mindenki számára egyértelmű, hogy 

milyen fontos a sport, még mindig nincsenek meg a feltételei annak, hogy a gyermekek óvo-

dától az iskolapad végéig - vagy akár életünk végéig - minden nap sportoljanak legalább 1 

órát! Hogyan akarunk így egyenes gerincet, megfelelő izomzatot? Ez volna az alapja annak, 

hogy felnőtt korunk végéig fájdalomtól mentesen éljünk, illetve, hogy megfelelő teljesítményt 

nyújtsunk munkánk során, és családi életünk kiegyensúlyozott maradjon.

A sport nemcsak abban segít, hogy a � zikumunk rendben legyen, hanem tudjuk, hogy 

hozzájárul pszichés állapotunk karbantartásához, ami a mai világban még hangsúlyosabbá 

vált, mint korábban volt. Nagyon sok stressz ér minket, már kisiskolás, sőt óvodás kortól egyre 

inkább szorongunk. 

Ma egyre több betegségben fogadják el azt a magyarázatot, hogy a betegség létrejöttében a 

testi okokon kívül lelki tényezők is fontos szerepet játszanak. Az ilyen betegségeket pszicho-

szomatikus betegségeknek mondjuk.  A lélektani hatások komoly testi jelenségeket válthatnak 

ki. A lelki állapot többek között befolyásolja a szervezet immunológiai védekezőképességét is.
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Az egészségnevelés kérdésében tehát minden mindennel összefügg. A családoknak nem 

könnyű a mai helyzetben az egészséges életmód követése. Nagy szerep hárul a pedagógusokra 

is. Üdvözítőnek találom, az egészséghetek megrendezését, vagy a Zöld Napok programokat, 

vagy akár a Víz Hete rendezvényeket. A gyermekek szívesen vesznek ezeken részt, és a hatékony 

környezeti nevelés eredményeként, a tanulók komolyan veszik Föld Anyánk gondjait.

Családorientált nevelési programunk részeként fontosnak tartom, hogy egészségnevelés 

kapcsán az alábbi gondolatokat tartsuk szem előtt:

A „vissza a természetbe” parancs az, ami lelkünket és testünket is egyensúlyban tarthatja. 

Térjünk vissza nemcsak a szó szoros értelmében a természetbe, hanem próbáljunk mindent 

a lehető legtermészetesebb állapotában megtermelni, felhasználni, elfogyasztani, legyen az 

étel, ital, ruha, minden. Próbáljunk meg természetesen élni, e tekintetben őseink szokásainak 

felelevenítése, a hagyomány sokat segíthet. A házilag elkészített ételek egészségesebbek, és 

elkészítésük örömteli folyamat. 

Nevelőként feladatunk a mértékletességre való nevelés, az arany középút kijelölése. Mun-

kánk, életmódunk példaértékű a gyermekek számára. Tartsuk ezt szem előtt mindennapi te-

vékenységünk során!

Mozgás, táplálkozás, higiéniai szabályok betartása áthatják mindennapunkat. A megerősí-

tendő magatartást és tevékenységfolyamatot kell � gyelembe vennünk. A mozgás során di� e-

renciáltan állítsuk össze a gyakorlatokat, tehetségek és képességek szerint. A testnevelés során, 

mint ahogy a készségtantárgyaknál is említettem, a nemi identitás erősítése is feladatunk. 

Tanórán kívüli tevékenység során példaértékű a lánytorna foglalkozások megtartása, valamint 

a foci a � úk számára.

A táplálkozás során törekedjünk a sokféleségre és a megfelelő folyadékbevitelre. 

Mindkét területre – mozgás és táplálkozás- igaz a változatosság fenntartása. Törekedjünk 

a higiéniai szabályok következetes betarttatására. 

Mindezen törekvések segítik a pedagógust a családi életre nevelésben. Minél változatosabb 

programokat kínálunk a tanulóknak, hatékonyságunk annál inkább növekszik.100

Egy kutatás konklúziói

Bagdy Emőkére hivatkozva egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a pedagógusok nem egyfor-

mán alkalmasak kialakítani azt a légkört, mely megalapozza a személyiségfejlődéshez szük-

séges körülményeket.  Az is egyértelmű, hogy az érzelmi hatások befolyásolják a tanulási fo-

lyamatot.

Az oktatási rendszeren belül a közölt nevelési tartalmak mellet a tanító személyiségjegyei 

meghatározóak.

100 Dr. Gion Gábor: A serdülők egészségvédelme 12-16 éveseknek, Nemzeti Tankönyvkiadó 
Budapest 1999.
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A közlés minősége, a megbeszélések módja, a felhasznált eszközök, módszerek, célok szintén 

befolyásolják a családorientált nevelés hatékonyságát. A pedagógus személyiségjegyei, viselke-

dése, alapminták a tanulók számára.

A családközpontú nevelés tulajdonképpen magatartás- és tudatformálás, ezért fontos a 

tanulók kooperációs munkája. 

Az iskolának egyre nagyobb szerepe lesz a családi életre nevelésben, mivel egyes szülők 

elfogódottság, félelem, egyéb alkalmatlanság miatt képtelenek gyerekeiknek kielégítő infor-

mációkat biztosítani.

A pedagógusoknak minden nevelő tevékenység során, így a családorientált nevelésnél is 

� gyelembe kell venni a gyermek életkorát, szociális hátterét, életkörülményeit, orvosi ellátá-

sának színvonalát, a helyi körülményeket.

Minden szempontból fontos, hogy a pedagógus a családorientált nevelés során nyíltan, 

őszintén, az ismeretanyagot spirálisan felépítve adja át a � ataloknak.

A pedagógia egyik jól bevált módszere a mintaállítás, ideálkép kialakítása. Fontos a szem-

léltetés. 

A családi életre nevelés szempontjából a pedagógus személye, személyisége különösen nagy 

szerephez jut. Rajta keresztül lehet sikeres vagy sikertelen a nevelési szándék.

A tanulók normarendszere elsősorban a felnőttek hatásaitól, nagy arányban a pedagógus 

hatása nyomán fog kialakulni. A tanító ugyanis a legfőbb modell – a szülő mellett.

Nevelésünk során a gyermekeknek olyan élményeket és elsajátított magatartási mintákat 

kap, amelyek olyan alaposan beívódhatnak a személyiség legmélyebb rétegeibe is, hogy aztán 

azokat élete során nehezen tudja levetkőzni az ember. 

Egy hallgatói csoporttal választ kerestem arra, hogy mennyire tartják fontosnak a peda-

gógusok a családorientált nevelést az oktatásban, véleményük szerint szükséges-e erre külön 

� gyelmet fordítani? 

A pedagógusoknak kiosztott kérdőíveknél hangsúlyoztam az önkéntes és névtelen kitöltést. 

Sajnos elmondható, hogy csekély mértékben, összesen 5%-ban kaptam csak vissza a kérdőíve-

ket, ami nem tesz optimistává a pedagógusok kutatáshoz való hozzáállásának megítélésében, 

és azt jelzi, hogy a téma sem ragadta meg fantáziájukat.

A visszakapott kérdőívek viszont nagyon tartalmas válaszokkal bírnak.  A kutatásban részt-

vevő pedagógusok többségében, 71%-ban úgy vélik, hogy egyre nagyobb teret kell, hogy kapjon 

a családorientált nevelés az oktatásban, mivel növekszik a gyermeküket egyedül nevelő szülők 

száma.  40%-uk úgy ítéli meg, hogy a családban megváltoztak az értékek, így a szülő nem fordít 

a családi nevelésre elegendő időt. Ezzel a megállapítással szemben 60%-uk gondolja úgy, hogy 

az iskola mellett a szülők is egyöntetűen azt sugallják, hogy a család érték, biztos pont az ember 

életében. Figyelemfelkeltő, hogy a pedagógusok 40%-a már úgy látja, hogy a család nem képes 
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ellátni a családi életre nevelés funkcióját. Ez megerősít abban, hogy a családorientált nevelésre 

nagy szükség van az oktatásban is.

Az alkalmazott módszerek között nagy számban (89%) utaltak a pedagógusok a példa-

mutatásra, az osztályfőnöki órák, illetve tanórán kívüli foglalkozások által nyújtott lehetősé-

gekre (92%), sokan (78%) említették még az ünnepekre való készülődést, az ajándékkészítés 

fontosságát, és 100%-uk, tehát minden pedagógus határozottan fontosnak tartja az önismeret 

hatékonyabb fejlesztését, a közösségen belüli személyközi viszonyok hatását, és a probléma-

megoldó képesség fejlesztését.

A pedagógusok a kevesebb házasságkötés és gyakoribb válások indokaiként említették: 

anyagi források hiányát (32%), karrierépítést (27%), kényelemszeretet, mint „Mama-hotel”, 

„Papa-bank” e� ektust (19%), és a csökkenő emberi teherbíróképességet (18%),  az „én vagyok 

a legfontosabb saját magam számára” gondolatot (11%), empatikus képességek hiányát (11%), 

türelmetlenséget a nehézségekkel szemben (11%). Szerepel még a felsorolások között: a mások 

iránt tanúsított tisztelet hiánya; a külsőségek előtérbe helyezése; a rossz minták másolása; a 

nagyszülők befolyásának hiánya; a megoldatlan lakáshelyzetek; a gazdasági háttér; szociális 

környezet; munkanélküliség; helytelen önértékelés; problémamegoldó képesség hiánya.

A kutatás egyértelműen alátámasztotta, hogy a mai oktatásban tudatosan, előre megter-

vezett módon kell kezelni a családorientált nevelés kérdését. A válaszokból kitűnik, hogy a 

kutatásban résztvevő pedagógusok többsége aggódva � gyeli a mai társadalmi folyamatokat 

a témában.
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VIII.4. A közösségi aktivitás az iskolában

Közösségen belüli interperszonális kapcsolatok befolyása

A közösségen belüli feladatmegosztás pedagógiai irányítást igényel. Az adott közösségen 

belül � gyelnünk kell arra, hogy ne mindig tanulói teljesítmény alapján adjunk feladatot a ta-

nulóknak, hogy ne mindig ugyanaz a néhány tanuló vállaljon szerepet. Lehetőséget kell bizto-

sítanunk arra, hogy jussanak szerephez a közösségi tevékenységi rendszerben azok a tanulók 

is, akik eredményei gyengébbek. Így sikerélményhez jutnak ők is, hasznosnak érzik magukat 

és nem szigetelődnek el társaiktól, nem klikkesednek. Ezek a feladatok jó hatással vannak a 

szocializációs folyamatokra. 

A feladatok interiorizálása

A gyermeknek belsőleg is azonosulnia kell a ráosztott feladattal. Ez alakítja jellemét, hatással 

van pszichéjére, lelkiismeretére, egész lelki valójára. Közelebb kerülnek a tanulók egymáshoz, 

megértik egymást, át tudják érezni mások problémáját, empatikus érzületük fejlődik. A fele-

lősségteljes feladatmegoldás során igazi személyiségfejlődésen mehetnek keresztül.  

A közösségi aktivitást befolyásoló feladatok típusai 

A feladatok között szerepelhetnek szervezési, előadási, gondozási, egymást segítő feladatok 

is. Már 1. osztálytól rábízhatjuk a gyermekre, például a hiányzó osztálytárs leckéjének elkül-

dését – nyilván szülői segítség igénybevételével. 

Szervezési feladatot jelent a faliújság kialakítása is. A nevelő elég, ha némi instrukciót ad, 

ezek alapján már teret engedhetünk a tanulók fantáziájának, innovatív készségeiknek. Tanu-

lókat jelölhetünk ki a tantermi élősarkok gondozására. 

Segítséget nyújthatnak a jobb tanulók a felzárkóztatásban is, akár tanórán kívüli nevelés 

alkalmával.

Mindezekkel az aktivitásokkal befolyásoljuk a közösségen belüli interperszonális és interak-

tív kapcsolatokat. Alakítjuk a csoporton belüli viszonyokat. Egy-egy célirányos feladat oldhatja 

a csoporton belüli klikkesedést, az egyes konfrontációkat. Sok esetben ezek a mechanizmusok 

problémamegoldásként is funkcionálnak.

A csoportokhoz való tartozás életünket nagymértékben meghatározzák, szinte anélkül, 

hogy ez számunka tudatos volna. Már születésünkkor csoporthoz tartozunk, a családhoz.

Első formális csoportjaink a bölcsőde, óvoda, iskola. Ezek a közösségek szervezettek, sza-

bályokhoz kötöttek. Az együttélés során sok önkéntes érzelmi választás alapján informális 

csoportok (primer csoportok) alakulnak ki szimpátia, ellenszenv, kölcsönös választások, vé-

letlen kapcsolatok által. 101

Életünket a velünk kapcsolatban lévő közösségekkel bonyolított tevékenységünk formálja. 

101 Bagdy Emőke- Telkes József, Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, Nemzeti 2002., 34. oldal
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Bármit csinálunk, mindig hatással vagyunk társainkra, társaink tettei mindig hatással vannak 

ránk. Érdemes tehát erre � gyelnünk. A pedagógusoknak az általuk irányított csoportokra nagy 

befolyásuk van, így a csoport által nyújtott személyiségfejlesztő lehetőségekkel érdemes élni. 

A csoport kialakult szokásai hagyományokká erősödnek, mely hagyományok generációkon 

keresztül hatnak. Ha ezek között a hagyományok között jól érezzük magunkat, akkor mindent 

elkövetünk, hogy a csoport tagjai maradhassunk, vagy lehessünk. 

Olyan osztályközösséget kell tehát kialakítanunk, amelyre a tanulók büszkék lehetnek. 

Meg� gyelhető, hogy az iskola alsó tagozataiban a csukott ajtó mellett is felismerjük mely 

osztály haladt el a tanári előtt. Önkéntelenül is összehasonlítjuk a csoportokat. A referencia, 

vagy viszonyítási csoportok szintén nagy befolyással bírnak pl. az egy intézményen belüli cso-

portokra. Minél több osztály van, annál szélesebb a szempontsor, ami alapján az egyes csopor-

tok, de a kívülálló személyek is mérni tudják magukat, illetve a csoportokat. 

A csoportok alakulására ezek a viszonyítások építő és romboló hatásúak is lehetnek. A 

csoportok felvehetik más közösségek hagyományait, szokásait, belátható, hogy ennek építő és 

romboló munkája egyaránt érvényesülhet.

Nem elhanyagolható a komaratív csoportok102 hatása sem. A � atalok sokszor úgy viselked-

nek, úgy élnek, olyan életformát mutatnak, mintha valamely csoportnak tagjai volnának. Ez a 

viszony azonban csak � ktív, képzelt jellegű, általában társas és társadalmi helyzetünk megíté-

lésében, értékelésében játszanak szerepet. Az összehasonlítási referenciacsoportokhoz kötött 

kapcsolatok kisiskolás korban kezdenek szerepet játszani. Érdemes erre � gyelmet fordítanunk, 

mivel később ezek a � ktív kapcsolatok nagymértékben befolyásolják társas viselkedésünket, 

attitűdjeinket. Alakítják a rólunk alkotott képet, hatással vannak interperszonális viszonya-

inkra, külső megjelenésünkben szerepet játszanak.

A pedagógus csoporttá, talán ennél is jobb szó: csapattá alakítja az osztályt. Amennyi-

ben az osztályban a tanuló jól érzi magát, magatartásával és szorgalmával igyekszik a csoport 

hasznos tagjává válni. A konstruktív életvitel építésének egyik sarokpontja, hogy az ember JÓ 

közösségbe tartozzon, megfelelő mintákkal, hagyományokkal, értéket képviselő szokásokkal 

szocializálódjék. 

Az osztályközösséggé alakulás hosszú idő eredménye. Maga a csoport összeállítása nagy-

jából véletlenek sorozata, nem önkéntes alapon szerveződik, hiszen, nem tudjuk, kit hová írat 

a szülő, illetve, hogy ki melyik osztályba kerül. Tehát a csoport összetétele adott, a nevelő 

feladata, hogy ebből osztályközösség kovácsolódjon. Első osztályban a gyermek személyiség-

fejlődése még nincs azon a fokon, hogy a közösségen belüli helyét tudatosan irányítani tudja. 

Az osztályközösséget egyéni szimpátia, ellenszenv, helyzeti feszültségek, viselkedésmódok, 

feladatmegoldások során kialakult kapcsolatok alakítják. A csoporttá alakulás az első időszak-

ban a tanulók saját jellemző tulajdonságain alapulnak, mindenki saját viselkedésmódjának és 

attitűdjének megfelelően kapcsolódik be a közösségi életbe.

102 Bagdy Emőke- Telkes József, Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, Nemzeti 2002., 35. oldal
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Lényeges, hogy a pedagógus az első osztályban leginkább használt frontális munkamódszer 

mellett a csoportos feladatokat is rendszeresen alkalmazza, minél változatosabb csoportkiala-

kítási szempont alapján, hogy a tanulók jobban megismerhessék egymást.

Ha erre nem fordítunk kellő � gyelmet, úgy gondolom, hogy a tanulók a kezdeti szimpátia 

és rokonszenv alapján olyan kapcsolati viszonyokat építenek ki, melyek révén az osztály egyes 

csoportjai elszigetelődnek a többitől. Később egyre nehezebb lesz ezeket a csoportokat egységgé 

kovácsolni, mivel az életkor és az együtt töltött idő előrehaladtával „lassan kibontakozik a 

csoport saját értékrendje és belső normarendszere”103.

Az osztályközösség kialakulásánál is meg� gyelhető, hogy a gyermekek bizonyos szerepek-

nek megfelelően tevékenykednek. Ebben az életkorban általában jellemző, hogy a gyermek a 

családon belül betöltött szerepét igyekszik az osztályközösségben is továbbvinni. Hogy ebben 

a szerepben sikeres lesz-e, lemérhető az interperszonális kapcsolatain. Ezek a szerepek az egész 

csoport szintjén bontakoznak ki, és időről-időre változnak. Közben a gyermek személyisége 

fejlődik. Dolgozatom 5.3 pontjában tárgyalt, társas érzületi alapon történő önfejlesztési javas-

latok kedvező irányba befolyásolhatják a csoportstruktúrálódás folyamatát is. 

A csoportstruktúrálódás alapvetően egy önszervező folyamat. De lényegében azon is múlik, 

hogy milyen feladat megoldásával bízzuk meg az osztályközösség tagjait. Bagdy Emőkét idézve, 

„a jó irányba fejlődő csoportban egyre csökken az önirányultságú viselkedés, növekszik az 

egymásra � gyelő, a feladatra és a csoport építésére irányuló megnyilvánulás.”104 Családorientált 

nevelés szempontjából ez igen lényeges eredmény, hiszen célunk, hogy az osztályközösségen 

belül olyan viselkedésformákra ösztönözzük a tanulókat, amelyek később hozzájárulnak a 

családi közösség létrehozásához. 

Mivel a tanulók napi rendszerességgel együtt vannak, együtt dolgoznak, önkéntelenül 

kialakul a osztályközösség. A napi feladatok időrendbeni ismétlődése állandóságot visz az 

osztályközösség életébe, csakúgy, mint a család életébe. A tagok zárt közösséget alkotnak, jól 

elkülönülnek más osztályközösségektől. 

A napi rutin, az előzőekben említett struktúrálódás, a napi feladatmegoldás, az együttjátszás 

élménye közösséggé formálja a csoportot. 

Az osztályközösség rendszerré fejlődése a tanító személyiségén múlik. E közösség irányítója 

a tanító. Elsődleges feladata, hogy elfogadtassa magát a csoporttal, hiszen az alkotó, formáló 

tanítói tevékenység csak ezután indulhat. Ennek fontos módja, hogy értékeljen, adjon megfelelő 

visszajelzést a tanulók számára, valamint a különböző helyzetekben (pl. kon  iktushelyzet) 

hozzon megfelelő döntéseket. Akkor jó a döntés, ha azt az osztályközösség tagjai által kifejtett 

álláspontokon végighaladva, értékelve és érvelve tudja meghozni a tanító. Így mindenki a dön-

tésbe foglalva érezheti saját véleményét, ennek nyomán alakulhat ki konszenzus.

103 Bagdy Emőke- Telkes József, Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, Nemzeti 2002., 38. oldal
104 Bagdy Emőke- Telkes József, Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, Nemzeti 2002., 40. oldal



Az osztályközösség rendszerré alakulásában tehát az önszervező mechanizmusokon kívül 

a pedagógus személyisége is alapvető szerepet játszik.

Személyiségünk születésünk pillanatától folyamatosan változik. Minden csoport, melyhez 

rövidebb-hosszabb ideig tartoztunk, formál minket. Formálja személyiségünket, viselkedé-

sünket, attitűdünket. Az osztályközösség - optimális esetben - kedvező változást, fejlődést 

indukáló társas közeg. 

Véleményem szerint pedagógus szempontból akkor végzünk hatékony munkát, ha a gyer-

mek személyiségfejlődésének állomásait konstatáljuk. Időről-időre visszajelzésekkel, szülőkkel 

egyeztetve meg kell állapítanunk az egyes tanulók milyen irányba haladnak. Ehhez természe-

tesen fontos a kiindulópont meghatározása. A személyiségfejlődés állomásai nem biztos, hogy 

egybeesnek a negyedéves értékelésekkel, de legalább negyedéves szinten érdemes megbeszélni a 

változásokat, nemcsak negatív tendencia esetén, hiszen a pozitív megerősítés további fejlődést 

ígér. Ezek a megerősítések nemcsak a gyermek, hanem a szülő, de akár a pedagógus számára 

is inspiráló hatásúak.

A mindennapi tanítás során csoportos munkamódszer választásakor nem kerülhetjük el a 

tanulók társas érintkezését. A megoldandó feladattól, vagy az elsajátítandó tananyagtól füg-

gően csoportokba osztjuk a tanulókat. A csoportra osztás különböző szempontok � gyelem-

bevételével történhet. 

Mégis vannak bizonyos kívánalmak105 – elsősorban önismereti és társas lelkületi viszon-

latban -, melyeket minden esetben  érdemes � gyelembe venni, előre meg kell tervezni. Ezek a 

kívánalmak a következők:

Személyesség: a feladatmegoldásról való beszámoló történjen első szám egyes személyben, 

vagy többes szám első személyben, melyben megnyilvánul feladattudat, a csoport vállalja saját 

megoldását.

Legyen a csoport őszinte, nyílt, másokat elfogadó. Feladatmegoldás során törekedjenek a 

tanulók arra, hogy mások képességbeli határait elfogadják, vegyék észre tanulótársaik erőfe-

szítéseit, tartsák tiszteletben, és segítsék egymást.

A csoportos feladatok segítik az empátiás viszonyulást, mely lehetőséget teremt az előzőek-

ben említett nyílt és őszinte megnyilatkozásokra, szégyenérzet nélkül.

Minden esetben tanítsuk a gyermekeket olyan értékelésekre, melyek egymás megerősítésére 

szolgálnak. Egymás bírálata helyett, tanítsuk meg őket egymás pozitív megítélésére, és ennek 

változatos verbális kifejezésére. 

105 Bagdy Emőke- Telkes József, Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, Nemzeti 2002., 49.oldal
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IX. A LOKÁLIS ÉRZÜLETRE NEVELÉS

Karácsony Sándor, a kor hasonlóan nagyformátumú pedagógusa, a nevelési közösséget élő, 

természetes viszonyként értelmezi. Ebben a kapcsolatban résztvevő felek egyenrangúak, akik 

rövidebb vagy hosszabb ideig tartó kapcsolatban, nevelői hatással bírnak egymásra, amelyhez 

nevelési szándék és felelősség is társul.106

„Társaslélek alatt azt a lelki erőt, lelki munkát, sőt lelki életet értjük, amelyet egyénileg 

ugyan, de azért érzünk, munkálunk és élünk, mert nem egymagunkban élünk ezen a világon, 

hanem embertestvérek között élünk születésünk pillanata óta.”

(Karácsony, 1943. 260)

Imre Sándor a következőképpen képzeli a társas lélek kinevelését:

A társadalmi nevelés négy alaptétele:

1. A nevelői gondolkodás túlterjed az egyénen, mert az egyén és a közösség 

elválaszthatatlan.  A valóságban nincs is ember emberi közösség nélkül.

2. A nevelést a közösség határozza meg, viszont a közösség életének a beletartozó 

egyének nevelése a meghatározója. Vagyis a nevelés olyan amilyenné a közösség 

teszi, a közösség pedig olyanná alakul, amilyenné a nevelés által az egyesek válnak.

3. A nevelésen való gondolkodás az elméletben gyökeres (radikális), gyakorlatban pedig 

állandóan kész a javításra

4. A nevelés célja tehát röviden: a közösség fejlődése. Mivel pedig a közösség az egyesek 

tudatában van, azért a nevelés céljaiban éppen eme tudatosság kifejlesztése az első 

mozzanat. A második a közösséget alkotó egyéniségek tökéletes kifejtése.107 

IX.1. A nevelési közeg tágulása: a család és a nagycsalád, a gyülekezet

A nevelés közvetlen közege a család. A családnál szélesebb kör a nemzet. A nemzet nem 

magában van. Sok családban él és a nemzetségek fonadékában álló tagnak a tagja, az egyetemes 

emberiség tagja. Hogy melyik nemzetbe tartozom, két körülmény határozza meg: 

A külső körülmények, hogy hol élek. Ország, politikai állam és belső körülmények, hogy 

melyik nemzettel érzek együtt. 

Az ember számára a nemzet az a társas-lelkületi közösség, amelyben az élete lefolyik. Melyik 

az a közösség, amely a nevelési szükségletet kielégíti? Ez a nemzet. Miért nem a család vagy 

az ország vagy az állam? A család szűk kör, az állam vagy az országnak a határai változnak, a 

nemzet örökkévaló. A nemzet az ember számára egész emberiséget jelent, de olyan szűk kör, 

106 Bognárné Kocsis Judit, Karácsony Sándor pedagógiai modellje és recepciója a református 
felsőoktatásban, Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében, Veszprém, 2009

107  Imre Sándor, Nemzetnevelés, Bp., 1912
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hogy az ember magát benne megtalálja, melyet még átérezni képes. Számunkra az a közösség, 

amelyben élünk, amely meghatároz; az a nemzet.108

A nevelés feladata az egyes ember teljes (testi, értelmi és erkölcsi) kifejlődésének elősegítése. 

Erkölcsi tekintetben a fejlettség a tudatosságban (tisztánlátás) jelentkezik. Tudatosan, helyesen 

látom a helyemet az egészben. Mint egyes ember látom, hogy nekem a helyem mások közt van. 

Ahhoz, hogy az ember a világon tudatosan élhessen, az kell, hogy ő, másokkal való kapcsolatait 

tudatosan lássa, az emberiséghez való tartozását világosan felismerje. Tudatos, aki magát, mint 

egy nemzetnek a tagját ismeri fel.

Az egyénnek fel kell ismerni, hogy az egyetemesen belül egy nemzet tagjának ismerje magát 

és ez iránt felelősséget érezzen. A nemzetnevelés fogalma így szólna; a nemzetnevelés a nemzet 

életéből fakadó és azt alakító, az egyént a nemzet tudatos és nemes tagjává tevő tevékenység. 

A nevelés akármilyen szándék van benne a nemzet életét alakítja, erősítheti vagy ronthatja.

Lükő Gábor erről a következőképpen ír:

„A nemzeti különbségnek nem lélektani, hanem logikai, mégpedig társaslogikai gyökerük 

van. A magyarságra vonatkozó ismereteink csak a társaslogika rendszerében adnak egységes 

képet. (Ez a kép Karácsony Sándor Magyar észjárás című művében napvilágot látott már.) A 

sokat vitatott nemzeti nevelés is csak ezen az alapon képzelhető el. A társaslélektan azonban 

nem csak a közösség és az egyén viszonyát tisztázza, hanem a népkutatás másik központi 

problémáját, a kultúrélet külső feltételeit is.”109

A társas együttélés alapvető jellegzetessége a mellérendelő jelleg. Ez a családiasság a magyar 

szokásrendszernek és nyelvünk grammatikájának is jellegzetessége: magyar identitás!110

„Karácsony Sándor nyelvről, nyelvi nevelésről, magyar lélekről vallott elképzeléseit abban 

a korban idegenkedve fogadták újszerűsége miatt. Professzorként, kutatóként azt vallja, hogy 

nem a közös faj, eredet, hanem a ránk maradt, együtt gyakorolt szokások, hagyományok és a 

közös nyelv tart minket össze.  A feladatunk pedig az, hogy a közös nyelvet használva mindent 

megtegyünk a tudomány és a művészet fejlődése érdekében. Ez a folyamat, azonban csak tár-

saslelki funkciók együttes hatásaként valósulhat meg.”111

108 RL. C/39 Imre II. Sándor 48-as doboz Kéziratok, tanulmányok 5. köteg/ 10a, 1936. február 4.
109 Lükő Gábor, „A másik ember”- Az Exodus Almanahja, 1940
http://www.szovata.ro/muzeum/hun002/hun3/Magyar/magykut.htm
110(Garamszegi)Lubrich Ágost, Neveléstudomány,  Egy Katolikus vallási alapon nyugvó pedagógia,
nevtud.ektf.hu/� les/oktsegedanyag/bodosi_b_egy_katolikus_vallasi.ppt (Imre Sándor gondolatai)
111  Bognárné Kocsis Judit, Karácsony Sándor pedagógiai modellje és recepciója a református felsőokta-

tásban, Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében, Veszprém, 2009
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IX.2. Nemzeti érzületre nevelés

A nemzetnevelés � lozó� ája

Az egyéni nevelés célját a személyiség szóval fejezi ki Imre Sándor. A nevelés fontos kö-

zösségi célja, legmagasabb célja a nemzetté nevelés. Ezt a célt fejezi ki a nemzetnevelés szava. 

Ennek megértéséhez „három fogalom elkülönítése és egymás mellé helyezése szükséges. Maga a 

nemzetnevelés szava az elvi alapot jelöli meg: a nevelés elméletének is, szervezésének és gyakor-

latának is középponti gondolata a nemzet. A nemzetté nevelés: a nevelés örök feladata, a benső 

egység folyamatos gondozása ott is, ahol rend van és sem nyelvi különbség, sem egyéb nem 

különíti el egymástól a nemzet tagjait. A nemzeti nevelés pedig a nevelésnek a nemzet szük-

ségleteihez, vagyis állapotához, feladataihoz, közvetlen tennivalóihoz és a nemzet tagjainak 

mindenkori minőségéhez való alkalmazása.” (Imre Sándor, A nemzetnevelés fogalma, Különle-

nyomat a Társadalomtudomány 1943. évi 1-2. számából, Ráday Levéltár C/39. 1. köteg/13. 5. o.)

A „nemzetnevelés” tehát a gondolat, illetve neveléstan számára használatos fogalom, a 

„nemzetté nevelés” a cél, a „nemzeti nevelés” pedig a feladat, amit el kell végezni a cél érde-

kében.

A nemzetnevelés gondolata igen jelentős szerepet játszik Imre Sándor gondolkodásában. 

Jelzi ezt műveiben való előfordulásának gyakorisága. 1912-ben jelent meg Nemzetnevelés című 

könyve, melyben részletesen kifejti a fogalom jelentését, s foglalkozik a gondolat gyakorlati 

következményeivel. Neveléstanában is külön címként szerepel e szó. Egy rádióelőadásának 

címe: „A nevelés szerepe a nemzet életében”. (Imre Sándor, A nevelés szerepe a nemzet életé-

ben, Nevelésügyi Szemle, 1943. 1-2. szám, Ráday Levéltár C/39 1. köteg/1.) 1935. február 22-én 

tartott szabadegyetemi előadásában „a nevelés magyar feladatai”-ról szólt. (Imre Sándor, A 

nevelés magyar feladatai, a Szabadegyetemen tartott előadása 1935. II. 22-én, Ráday Levéltár 

C/39. 2. köteg/2.) 

A nevelés azért közügy, mert a közösség érdekében történik akkor is, amikor teljes igye-

kezettel törekszünk az egyéneket a nekik megfelelő módon egészséges, fejlett felnőttekké, 

személyiségekké nevelni. Az egyének felől is el kell jutnunk a közösségig, hiszen „az egyes 

ember nem él magában, hanem öntudatlanul is a közösség tagja.” Ezt a valóságot fejlődése 

során többé-kevésbé mindenki felismeri, de ez „a felismerés csak akkor teljes, ha a közösség 

határozott alakban áll előttünk, határozott közösségi alakulatra vonatkozik tudatosságunk és 

felelősségünk.” 

Az egyén nem közvetlenül az emberiség tagjának érzi magát, hanem a közösségbe tartozását 

valamelyik szűkebb kör teszi benne tudatossá. Minél szűkebb körre vonatkozik az egyén társas 

érzése, annál erősebb és kevésbé bonyolult. 

Itt is megmutatkozik Imre Sándor gondolkodásában, hogy nem elégszik meg kevesebbel a 

teljességnél. Rámutat arra, hogy az egyén végül is a teljes emberi közösség, az emberiség tagja, 

de nyilván csak úgy tud részévé lenni ennek a legnagyobb egységnek, mint saját nemzetének 

tudatos tagja. A tudatosság tehát abban az emberben fejlett, aki az egyetemes közösségnek 



Szenczi Árpád

• 224 •

legtágabb körű, de még határozott alakulatához felemelkedett. Itt nemcsak a közösség számára 

tűz ki célt, hanem az egyének nevelésének is fontos követelményét adja. S amikor a nevelés 

egyöntetűségéről, a nevelői gondolkodásról szól, akkor a nemzetté nevelés sikeréhez mutatja 

az utat. Ha nem minden nevelő, nem minden gyermeket, nem mindenütt neveli így a nemzet 

közösségében, akkor biztos nem lesz siker. Akkor az egyének, legalábbis sokan közülük nemzeti 

tudatosság nélkül fognak felnőni.

Szükséges lesz értékelni Imre Sándornak azt a gondolatát is, hogy a nemzet nem áll ön-

magában, hanem sok nemzet együtt alkotja az egyetemes emberi közösséget. De mielőtt erre 

a még nagyobb közösségre gondolnánk, tudatosítanunk kell azt is, hogy az egyén a nemzet 

közösségének sem önmagában tagja. Bár a közös hagyományok, kultúra, nyelv, állam tudata 

miatt közvetlenül is egy nemzet részének érezhetjük magunkat mindannyian, akik magyarok 

vagyunk, a nemzethez azonban nem a környezetünktől független személyekként tartozunk. 

Mindannyian részei vagyunk családunknak, helyi lakóközösségnek, a hívő emberek a gyüleke-

zetüknek, munkahelyi közösségnek, és még számtalan más kört meg lehetne nevezni, melynek 

része az egyén. Imre Sándor megmondja, mit ért ő a nemzet kifejezésben: határozott, tudatosan 

élő közösség, lelki egység. (Imre Sándor, A nevelés szerepe a nemzet életében, Ráday Levéltár, 

C/39. I/1. 3. o.) Gyülekezetben, családban többen megfogalmaztuk már azt az érzésünket a 

jelennel kapcsolatban, hogy mintha „a nemzet”-ről nem beszélhetnénk napjainkban, mintha „a 

magyar nemzet” nem létezne, de legalábbis nem elég erős, nem egységes. Imre Sándor megfo-

galmazása segít megérteni kétségünket: nincs lelki egység, s ezért érzékeljük ezt a bizonytalan-

ságot. Imre Sándor egyébként arról is beszél, hogy „a műveltség két elemből áll: tudatosságból 

és az érzület nemességéből.” (Imre Sándor, A nevelés szerepe a nemzet életében, Ráday Levéltár, 

C/39. I/1. 3. oldala) Nem pusztán tudatosság kérdése a nemzethez tartozás, hanem érzület dolga 

is. Ezért igen nagy baj, amikor „csak” annyi baj van, hogy „nem érezzük” a nemzet egységét, 

mert ekkor lényegében a szó teljes értelmében vett nemzet nem él.

Ennek a bajnak okai között a közösségbe való neveltetés hiányát nevezhetnénk meg. A 

felnövekvő gyermekek – minden bizonnyal – nagyobbik része nem lát megfelelő példát a közös-

ségre. Kezdődik ez azzal, hogy a családok, mint az élet természetes egységei, mint természetes 

közösségek sok esetben nem léteznek. Ez mindannyiunk szomorú, hétköznapi tapasztalata, s 

nem is szükséges itt semmiféle tudományos munkára hivatkoznom, ez az élet valósága. Ha egy 

kisgyermeket azzal vigasztalja a másik gyermek édesanyja az óvodában, hogy ne sírj, mert jön 

érted anya vagy apa, talán nehezen értjük, miért lesz még szomorúbb az „apa” szó hallatán; 

aztán kiderül, hogy az édesapja nem is él velük, tehát nem is fog érte jönni. És ez csak egy példa. 

Aki nem éli át a családi közösséget, hogyan lesz alkalmas arra, hogy nagyobb közösség részének 

érezze magát? Lehet erre azt mondani, hogy túl borúlátó vagyok, de a jelenben a közösségek 

általában erőtlenek. A hagyományos – az Istentől rendelt – családforma kevés helyen él. A csalá-

dok, házasságok felbomlásával kapcsolatban Imre Sándor is beszélt saját rossz tapasztalatairól. 

(A hagyományok kétféle hatása, Szellem és élet könyvtára, Szeged, 1939. R.L. C/39. I/6. 7. o.) A 

helyzet azóta egészen általánossá vált, és azzal fenyeget megítélésem szerint, hogy az egyének 
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kicsi gyermekkoruktól kezdve úgy nőnek, hogy nem megfelelően alakul ki bennük a közösség 

tudata. A nemzeti nevelésnek a legkisebb közösségeknél kell elkezdődni, a családokban. A 

közösségek elerőtlenedésének egyik szomorú tapasztalata az, amit ma közösségeinkben, gyü-

lekezeteinken látunk. Neveléstudományi tanulmányaink során tisztázódott bennünk, hogy az 

emberi közösségekről gondolkodhatunk úgy, mint mikro- és makrorendszerekről, s a rendsze-

rek tekintetében megarendszerről vagy mega szintről is beszélhetünk. Az emberi közösségekre 

alkalmazva ezt, a mikrorendszer a család, makrorendszer a nemzet, s a mega szint az egyetemes 

emberiség szintje. Imre Sándor gondolkodásában teljes tisztasággal megjelennek ezek a szintek. 

Nem áll meg a nemzet szintjénél, hanem rámutat arra is, hogy a nemzet nem áll önmagában, 

hanem sok nemzet együtt alkotja az egyetemes emberi közösséget. 

Ezt a felfogást az egyházra alkalmazva azt mondhatjuk, hogy a mikrorendszer a gyülekezet, 

a makrorendszer az egyház, és a mai, globális, sőt globalista világban tudnunk kell arról, hogy 

része vagyunk a „világegyháznak”. A világban élnek hittestvéreink, akikkel tarthatjuk a kap-

csolatot. A gyülekezeti, egyházi nevelés akkor teljesedik ki, ha túllátunk országunk, népünk, 

nyelvünk határaink, és érzékeljük, hogy mi része vagyunk a Krisztus egyetemes egyházának. 

Ennek az egyetemességnek gyönyörű megvallása a többszáz éves Heidelbergi Káté 54. kérdésé-

nek felelete: „Kérdés: Mit hiszel a közönséges keresztyén anyaszentegyházról? Felelet: Hiszem, 

hogy Isten Fia a világ kezdetétől fogva annak végéig, az egész emberi nemzetségből Szentlelke 

és Igéje által az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt 

oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok és örökké az is maradok.” 

(A Magyarországi Református Egyház hitvallási iratai, I. A Heidelbergi Káté, II. A Második 

Helvét Hitvallás, Kálvin Kiadó, Budapest, 2006. 55. o.) Messze a globalista gondolkodás előtt 

megfogalmazták már a Szentírás alapján ezt a nagy igazságot: az egyház az egész emberi nem-

zetségre kiterjed. 

A nemzetnevelés és a nacionalizmus különbsége

Imre Sándor olyan korban élt, amikor a nemzeti gondolat korántsem csak jót jelentett. Ha 

valaki a mai olvasók közül az 1940-es évekből származó ilyen címet talál: „A nemzetnevelés 

fogalma”, bizonyára összekapcsolja a címet a nácizmussal, a hitleri Németország háborúhoz 

és szörnyű tettekhez vezető ideológiájával. 

Imre Sándor sokkal korábbról, és egész más irányból vette a gondolatot. A Neveléstan láb-

jegyzetében a következőket írja: „E fogalmat első ízben fejtegettem: Gróf Széchenyi István 

nézetei a nevelésről (1904), 147-185. l.; v. ö. Nemzetnevelés (1912), 41-71. l.; Mi a nemzetnevelés? 

(1920), 3-24. l. Ezt a szót mások is használták könyvcímül: Prometheus (1913), Miklóssy István 

(1919), de a fogalomnak neveléselméleti kifejtése nélkül. Mindarra, ami e pontban és a követ-

kezőkben a nevelés közösségi (szociális) irányára és a nemzet fogalmának a nevelői gondolko-

dásban való szerepére vonatkozik (állampolgári, politikai, nemzeti és nemzetté nevelés) l. bő-

vebben itt megjelölt munkáim és A magyar nevelés körvonalai címen kiadott tanulmánykötet 

számos helyét.” (Imre, 1995. – 65. o.) A fogalom torzulásáról beszél „A nemzetnevelés fogalma” 
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című előadásban. (Imre Sándor, A nemzetnevelés fogalma, Különlenyomat a Társadalomtu-

domány 1943. évi 1-2. számából, Ráday Levéltár C/39. I/13.) „A nemzetnevelés szava a magyar 

nevelésügyi irodalomban jelent meg éppen 40 évvel ezelőtt, mint szakszerű megnevezése egy 

pontosan megjelölt neveléselméleti álláspontnak” (Itt utal Gróf Széchenyi István nézetei a 

nevelésről című könyvére: II. rész 4. fejezet A nemzetnevelés, 5. fejezet: A nemzetnevelés és 

a személyiség elve.) Akkor nem méltatták � gyelemre, jórészt azért, mert nagyon is magyar 

származásúnak látszott. Az is volt: Széchenyi gondolatvilágából nőtt ki s a személyiség magyar 

elméletéhez kapcsolódott. E kettős eredete miatt mindjárt legelső megjelenésekor egyesült 

benne a nevelői és politikai gondolkodás. 30 éve, hogy a régi gondolatnak művelődéspolitikai 

kidolgozása is megtörtént. (Itt utal korábbi művére: Nemzetnevelés. Jegyzetek a magyar mű-

velődéspolitikához /1912./) Ekkor már észrevették, de félvállról nézték: a nevelésügy hivatalos 

szakembereinek nálunk akkor még nem volt érzékük a nevelés politikai jelentősége iránt, az 

irányadó politikusok pedig nem igen törődtek a neveléssel. A háború azonban mulasztásokra 

eszméltetett, megerősítette a nemzeti gondolatot s ezért a forradalmi rázkódások után egy időre 

mintegy „befogadták” a nemzetnevelést. Megindult ekkor az iskolai nevelésben való érvénye-

sítése is miniszteri rendelet útján (Itt a következő hivatkozás áll: Hivatalos Közlöny 1919: A 

nemzetnevelés szempontjának az elemi népiskolában való érvényesítéséről /182. 311; 1919/), 

de egy hasonló értelmű, latin kifejezés (a neonacionalizmus) csakhamar félretolta és a kezde-

ményezést is elfeledtette. „Újabban, 6-8 évvel ezelőtt, kétségtelenül külföldi politikai hatásra 

egyszerre fontossá lett nálunk is a nemzetnevelés, de nem eredeti, szakszerű értelmében, hanem 

határozott politikai törekvések megjelölésére.” (Imre Sándor, A nemzetnevelés fogalma, Külön-

lenyomat a Társadalomtudomány 1943. évi 1-2. számából, Ráday Levéltár C/39. I/13. 1. és 2. o.)

S hogy még jobban lássuk, hogy Imre Sándor mennyire tekintettel van a többi nemzetre, 

idézzük „A nemzetnevelés fogalma” című előadásának még egy mondatát: „Mindegyik nem-

zetnek az az alapvető szükséglete, hogy tagjaiban határozott nemzeti tudatosság legyen és 

mindennél erősebb a nemzet sorsáért érzett felelősség.”  Imre Sándor szavaiból egyértelműen 

kiderül, hogy ő egészen másként gondolkozik, mint azok, akik politikai értelemben, a többi 

néppel szemben állva beszélnek a nemzetről. Nála nem politikai jelszó és nem háborús propa-

ganda célját szolgálja a nemzet kifejezés. 

Nemzetnevelés és tanítvánnyá tétel

A XX. század első felének két nagy háborúja mégis azt a kérdést mondatja ki velünk, hogy 

mi a baj a nemzetekkel? Ha a nemzeti nevelés, a nemzeti öntudat ide vezet, szabad-e erről 

egyáltalán beszélni, vagy ki kell mondani, hogy a nemzetnevelés gondolata feszültséget, há-

borúságot szító tanítás?

A személyiség kérdéséről szólva Imre kimondja, hogy egyéniségről mindenik életkorra 

vonatkozóan szólhatunk. Az egyéniség olyan általános jelentésű szó, amely csak a másoktól 

való különbözőségre utal az egyén személyes tudatától függetlenül is. A fejlődés következő 

foka a jellem kialakulása. Olyan személy esetén beszélhetünk jellemről, aki cselekvését önmaga 
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irányítja valamilyen belső hajtóerő, elhatározás alapján. Mint korábban kifejtettem a jellem 

fejlődésének három fokáról beszélt, és megállapította, hogy nem minden egyén jut el a jellem 

kifejlődésének legmagasabb szintjére, ezért nem fejlődik a szó nemes értelmében személyi-

séggé. Akik a legmagasabb szintre is eljutnak a jellem fejlődésében, azokat belső meggyőző-

dés, belátás vezet a másokhoz való alkalmazkodásra. Akik eljutnak erre a legfelsőbb szintre, 

azokra lehet azt mondani, hogy kifejlődött személyiséggé lettek. (Imre Sándor, A személyiség 

kérdése, A „Kisdednevelés” kiadása, Budapest, 1926. Ráday Levéltár, C/39. I/4. 7-8. o.) Ha a 

nemzetekre alkalmazzuk ezt a gondolatmenetet, akkor, azt hiszem, azt kell megállapítanunk, 

hogy a nemzetek eljutnak talán arra a szintre, hogy egyéniségük kialakul, a többi nemzettől 

világosan megkülönböztethetők, de sok nemzet nem jut el a tudatosság szintjére, ahova erre 

való céltudatos nevelés nélkül nem juthat el. De ha fel is ébred a nemzeti öntudat valamilyen 

nemzeti nevelés hatására, vajon milyen jellem fogja irányítani a népet, nemzetet? A háború 

negatív tanúsága szerint az öntudatossá vált nemzeteket is elsősorban az önzés irányítja: csak 

a saját szempontját tudja és akarja érvényesíteni, és erőszakkal próbál a másik ellenére saját kí-

vánságának érvényt szerezni. A háború utáni állapot feltehetően nem a nemzetek belső belátása 

alapján megszülető béke, hanem csupán kényszerű alkalmazkodás, kényszerű tudomásulvétele 

a másik szomszédságának, közelségének.

IX.3. Társas-együttműködésre épülő professzionális nevelési-oktatási sémák

Kooperatív tanulás

A kooperatív tanulási forma 2-6 fős kiscsoportok együttműködő, egymást segítő tevé-

kenységén alapul. A diákok együtt örülnek sikereiknek, az új ismereteket konstruktív módon 

sajátítják el. Ebben a tanulási formában a pedagógus szerepe is megváltozik, hisz már nem-

csak ismeretet közöl, hanem támogatja, irányítja a tanulókat, s mint munkatársuk vesz részt 

a csoport munkájában. 

„A kooperatív tanulás olyan tanulásszervezési mód, amelyben az ismeretek átadása, a kogni-

tív képességek, a szociális motívumok és képességek, valamint a tanulási motívumok fejlesztése 

egyidejű és egyenrangú cél. A kooperatív tanulás során a pedagógus által kezdeményezett és 

fenntartott tevékenységek úgy épülnek fel, hogy a gyerekek egymás nélkül nem boldogulnak, 

a rendszer szükségszerű és nélkülözhetetlen eleme az építő egymásrautaltság. A közösségépítés 

nem külön eszközökkel történik, hanem a tanulási folyamatba beépített elem.”112

Norm Green - a kooperatív tanulás egyik szakértője- szerint a kooperatív tanulás nemcsak 

módszer, hanem � lozó� a is. A kooperatív életszemlélet kölcsönös együttműködést és tiszteletet 

jelent, a tanulók egyéni teljesítményét állítja előtérbe. 

Spencer Kagan 2001-ben megjelent Kooperatív tanulás című munkája nagy segítség 

a kooperatív tanulás módszerének elsajátításához. A könyv bevezető részében a szerző a 

112 JÓZSA Krisztián-SZÉKELY Györgyi: Kísérlet a kooperatív tanulás alkalmazására a matematika ta-
nítása során Magyar Pedagógia 104. évf. 3. szám 339. p. (2004)
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kooperativitást, mint szükségletet elemzi, majd tíz kérdéskör köré csoportosítva sorakoztatja 

fel érveit a kooperatív tanulás fontossága mellett. „A könyv jelentős része azokat a módszere-

ket, módszervariációkat mutatja be, melyeknek segítségével megoldható a kooperatív tanulás 

szervezése, a munka során történő képességek fejlesztése. Gyakorlati útmutatásai segítenek a 

csoportok kialakításában, fejlesztésében, irányításában. A fejezetekbe ágyazva megismerhetjük 

a tanár szerepét ebben az újszerű tanulásszervezésben. A módszerek leírása olyan részletes, 

hogy ezek alapján bármelyik pedagógus bátran belefoghat a kipróbálásukba.”113 Kagan külön 

foglalkozik a kooperatív projektek megtervezésével, mintát ad az értékelés módszereire. 

Az iskola a gyermekek számára egy olyan élettér, ahol életük nagy részét eltöltik. A gyer-

mek számára az érzelmi biztonságot az iskolatársakkal való viszony minősége határozza meg. 

A kooperatív tanulásnak ebből a nem elhanyagolható szempontból van óriási jelentősége. A 

kooperatív tanulás során a diákok kölcsönösen függnek egymástól, fejlődik együttműködési 

készségük, kommunikációs képességük, baráti kapcsolatok, viszonyok alakulnak ki közöttük. 

Csoportokat alkotnak, s céljuk közös lesz, melyeket együtt érnek el, egymásért. 

Horváth szerint a kooperatív tanulás azonban több mint a teljesítmény növelésére, vagy 

a tananyag sikeresebb elsajátítására használt technika. A már meglévő képességek (olvasás, 

írás, számolás, beszédkészség stb.) akkor válnak értékessé, ha a gyermek, és később a felnőtt 

képes lesz ezeket kooperatív interakcióban, emberi kapcsolataiban, karrierjében, családjában, 

hasznosítani, kamatoztatni. Az iskolából távozva, és a munkaerőpiacra lépve a munkavállaló-

val szemben támasztott követelmény nem a versengés, hanem a hatékony együttműködés és 

kapcsolattartás, a munkamegosztás, vagyis a csapatmunkára való képesség. 

Erre az alapszükségletre az iskola készítheti fel a gyerekeket, amennyiben biztosítja tanulói 

számára, hogy a tanulási szituációk minél nagyobb részét kooperatív csoportokban éljék meg. 

A kooperatív csoport alatt azonban nem a hagyományos kiscsoportos oktatásra gondolok, 

hiszen jelentős eltérések vannak a tradicionális kiscsoportos oktatás és a kooperatív tanuló-

csoportok között. 

A kooperatív tanulócsoport léte az egymást segítő kölcsönös függésen alapszik, ahol a ta-

goknak � gyelembe kell venniük nemcsak a saját, de társaik teljesítményét is. A csoport minden 

tagja részesül a végrehajtás felelősségében, emiatt motiváltak társuk segítésében, bátorításában, 

amin keresztül szociális készségeik (empátia, vezetés, kommunikáció, probléma megoldás, 

kon  iktuskezelés) is fejlődnek.114

A Kagan-módszer  tanítás-tanulás folyamatában kettős cél érvényesül:

a kognitív-tudásbeli képességeket fejlesztő tantárgyi cél

szociális cél: a tanulók felelős szerepeket kapnak, melynek során fejlődnek társas készségeik 

113 Vastagh Zoltán: Kooperatív tanulás- annotált bibliográ� a – www.sulinovaadatbank.hu 2009-12-19

114 HORVÁTH Attila: Kooperatív technikák, Hatékonyság a nevelésben (Altern füzetek) OKI Iskolafej-
lesztési Központ 17-18. p. 
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is. Ezeknek a készségeknek a meglétét a tanár nem elvárja, hanem kooperatív módszerekkel 

megtanítja. 

Kagan szerint a következő eredményeket érhetjük el kooperatív tanulással: 

tanulmányi eredmények javulása

etnikai kapcsolatok fejlődése (javuló kapcsolat a különböző etnikumhoz tartozó diákok 

között)

szociális és érzelmi fejlődés (önbecsülés, önkontroll, a tanítási órák szeretete, szerepvállalás 

képessége, képesség a társas kapcsolatokra)115 

Kagan a Kooperatív tanulás című munkájában (a továbbiakban Kagan, 2001) hivatkozik 

arra a négy nagyszabású vizsgálatra, melyet az Egyesült Államokban végeztek el, s melyek 

kimutatják, hogy óriási különbség van a hagyományos és a kooperatív osztályszerkezetben 

tanulók teljesítménye között, az utóbbiak javára.116 

A 2000-ben végzett PISA-vizsgálat eredményei azt bizonyítják, hogy az OECD-országok 

többségében a diákok teljesítményét a kooperatív tanulási stratégia pozitívan befolyásolja.117

Józsa Krisztián és Székely Györgyi kutatásából is egyértelműen kiderül, hogy a kooperatív 

tanulás hatékonynak bizonyult a különböző fejlettségi szintről induló tanulók esetében is, s 

bizonyíthatóan hozzájárult az együttműködési készségben bekövetkező fejlődéshez. A kísérlet 

során a kooperatívan dolgozó tanulók szöveges feladat-megoldó készsége is jelentős javulást 

mutatott.118

A kooperatív tanulás alapelemei

A kooperáció nem azt jelenti, hogy a gyermekek egymáshoz közel ülve, de külön, egyénileg 

oldják meg feladataikat. A kooperációra az sem igaz, hogy egy csoportból csak egy tag dolgozik, 

s a többiek csak aláírják nevüket, jelezve, hogy ők is jelen voltak a feladat végrehajtásakor. A 

kooperáció több mint mások társaságában lenni, de kétségkívül a kooperatív tanulás egyik 

fontos tényezője az anyag megtárgyalása a többiekkel, illetve egymás segítése is. De mégis 

mitől lesz kooperatív egy adott csoport munkája? Kutatók szerint a kooperatív munkának öt 

alapeleme van (Johnson-Johnson-Holubec, 1990; Deutsch): 

1. A pozitív interdependencia, vagyis az egymást segítő kölcsönös függés, mely során a célok 

elérése érdekében a csoporttagok a sajátjuk mellett csoporttársaik teljesítményét is nyomon 

115 KAGAN, Kooperatív tanulás, 3. fejezet, 3:2-3:3 Önkonet K© ., Budapest 2001 
116 KAGAN 2001, 2. fejezet, 2:8 
117 VÁRI Péter: PISA-vizsgálat 2000 126. p.  Műszaki Könyvkiadó, Budapest
118 JÓZSA Krisztián-SZÉKELY Györgyi: Kísérlet a kooperatív tanulás alkalmazására a matematika ta-

nítása során Magyar Pedagógia 104. évf. 3. szám 358. p. (2004)
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követik. Egy tanulási szituáció akkor válik kooperatívvá, ha a tanulók felfedezik a pozitív 

interdependencia létrejöttét, s ezt követően tudatosan keresik az újbóli hasonló csoportélményt. 

2. A tanulók közötti közvetlen interakció, mely során „a tanulók viselkedési formákban 

tudják kifejezni kölcsönös pozitív függésüket”.

3. Az egyéni beszámolási képesség, vagyis a tananyagot minden tagnak el kell sajátítania. 

Ez a követelményszintek egyénre szabását is feltételezi, mely elősegíti a csoporton belüli koo-

perációt, vagyis lehetővé teszi, hogy a tanulók segítsenek egymásnak. 

4. A tanulók egyénileg fejlett interperszonális és kiscsoportos készségei, az együttműködési 

képesség. 

5. A csoportélmények feldolgozhatósága: a csoport hatékony működéséhez elengedhetetlen, 

hogy a tagoknak elegendő idejük és lehetőségük legyen feldolgozni a csoportélményeiket, így 

azokat elemezve képessé válhatnak a további csoporteredmények elérésére. 

Vastagh Zoltán szerint a gyermekek személyközi kapcsolataira alapozva alakíthatjuk ki 

azokat a kooperatív csoportokat, amelyekben minden gyermek biztonságban érezheti magát, 

s ahol közös felelősséget vállalhat a feladatmegoldásban. 119

A kooperatív munkát csak gyakorlatban lehet elsajátítani, tanulás nélkül nem fog működni. 

A pedagógusokat is szükséges kiképezni arra, hogy hogyan kell tanítani a kooperatív készsé-

geket, hogyan építsék fel tevékenységüket a kooperatív stratégia szerint. Ahhoz, hogy valaki 

a kooperatív tanulás sikeres vezetője legyen, nagy gyakorlatot kell szereznie az alábbiakban: 

Bármely tárgy bármely témában felmerülő feladatát át kell tudni alakítani a kooperatív 

tanulás feltételeinek megfelelően.

A kooperatív módszereket napi rutinná kell tenni.

A kooperatív módszereket a tanulási idő nagyobb részében alkalmazni kell. 

Ennek a szakértelemnek az elsajátítása akár évekig is eltarthat, és kemény munkát igényel a 

pedagógustól. Nem elegendő ugyanis a fogalmi megértés, vagy a vonatkozó irodalom tüzetes 

áttanulmányozása, a kooperatív tanulás szituációinak megalkotása módszeres képzést igényel. 

A technikákat csak a gyakorlatban lehet megtanulni, ezért is szerveznek speciális tréningeket 

a tanároknak azért, hogy készségszinten elsajátíthassák a módszert. 

Vastagh Zoltán szerint „… a leginkább megfelelő megoldás, ha a tanárok továbbképzését 

ugyanazzal a módszerrel szervezzük, amelyet munkájuk során majd nekik is alkalmazniuk kell. 

A sajátélményű képzés megmutatja a résztvevőknek az interperszonális folyamatok, együttes 

feladatmegoldások természetét, működési mechanizmusait.”120 

A 90-es évek elején Benda József és csoportja létrehozta a Humanisztikus Alapítványi Is-

kola mellett működő Továbbképzési Központot, majd ennek következményeképpen létrejöt-

tek a különböző továbbképző műhelyek (Pécs, Zalaegerszeg, Keszthely), ahol a pedagógusok 

119 Vastagh Zoltán: Az iskolai oktatás hatékonyságát növelő kooperatív, kiscsoportos tanulás In: Koope-
ratív pedagógiai stratégiák az iskolában II. Pécs, JPTE,., Pécs, 1996

120 Vastagh Zoltán: Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában Pécs, JPTE, 1999. 84. p.
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megtapasztalhatják az együttműködő csoportmunka lényegét, a csoportképzést, módszereket, 

értékelési formákat, és elsajátíthatják az elméleti ismereteket is.

Kooperatív munkaszervezési formák a tanításban

A kooperatív csoportmódszerek során az egyik nehézséget a „potyautas” problémája jelenti. 

Az együttműködést nem elegendő azzal segíteni, hogy adott csoportnak kiadunk egy közös 

feladatot, hisz előfordulhat, hogy csak az egyik tag fog aktívan dolgozni, és az ő munkájának 

eredményét a többiek egyszerűen csak lemásolják. 121

Napjainkig több kooperatív módszert is kidolgoztak már, de a tanított tárgy és a csoport 

összetétele nagyban befolyásolja azt, hogy melyik módszert célszerű alkalmaznunk. A továb-

biakban ismertetem az öt legelterjedtebb, legismertebb módszert:

A Mozaik I. módszer: 

1978-ban Aronson dolgozta ki, célja az ellenségeskedés és az előítéletek csökkentése volt, 

melyet kooperációval kívánt orvosolni. A megtanulandó anyagot több egységre osztotta (pél-

dául egy híres ember életrajzát gyerekkora, i� úkorra, felnőttkorra stb.), és egyenlően elosztotta 

őket a csoportok között. Először a különböző csoportokból azok dolgoztak együtt, kik ugyanazt 

az életkori szakaszt kapták. Ők együtt készültek fel arra, hogy visszatérve saját csoportjukba, 

megtanítsák csoporttársaiknak a náluk lévő részletet. Ezt követően mindenkinek egyénileg 

kellett az egész életrajzból beszámolnia. A módszer előnye, hogy minden diákot aktívvá tesz, 

segítségével javul a csoportlégkör, viszont van negatívuma is: a tanulók tudása egyenetlen lesz, 

hisz a saját anyagrészével minden tanuló aránytalanul sokat foglalkozik, míg a többi részt csak 

felületesen ismeri meg. 

A Mozaik II. módszer: 

Slavin 1986-ban kidolgozta a mozaikmódszer módosított változatát, mellyel kiküszöbölésre 

került az előző módszer negatívuma. Ebben a változatban a diákok mindegyike a teljes témával 

foglalkozik, csak más-más szempontból megközelítve. Például Dél-Amerika tanítása: a csoport 

egyik tagja a politikai jellemzőket, a másik a földrajzi viszonyokat, harmadik a mezőgazdaságot 

dolgozza fel, ezt követően pedig közösen tanulják meg a teljes anyagot. Ezután egyéni számon-

kérés következik, de a csoport tagjai azonos értékelést kapnak a csoporttagok átlagteljesítménye 

alapján. A kísérlet sikeresnek bizonyult, mert javult a gyermekek kisebbségekkel szembeni 

viselkedése és teljesítménye is. 

A puzzle vagy csoportteljesítményre épülő feladat: 

Ebben az esetben a feladat annyi munkát igényel, hogy minden tag közreműködése szük-

séges. Ez lehetséges akár úgy is, hogy mindenki más-más részfeladatot old meg, amiből végül 

121 N. Kollár Katalin, Szabó Éva (2004): Pszichológia Pedagógusoknak, 340-343 p. Osiris Kiadó, Budapest
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összeáll az egész, de előfordulhat az is, hogy nincsenek külön munkakörök, de feladat nagysága 

mindenképpen összefogást és mindenki egyenlő részvételét, munkáját igényli a diákoktól. 

Ennél a módszernél is a csoport együttes teljesítményét minősítik. 

Csoportjutalom egyéni teljesítményért:

A tanár az egész osztálynak tanítja az anyagot, amit a diákok csoportosan tanulnak meg. 

Egyéni beszámoltatás után az értékelést a csoport átlagteljesítménye alapján kapják. A módszer 

kipróbálásakor kiderült, hogy a csoportos felkészülés eredményesebb, hisz a csoporttagok 

érdekeltek abban, hogy segítsék társaikat a teljesítmény növelése érdekében. Ez a módszer 

leginkább az idegen nyelvek és a matematika tanítása során vált be a leginkább, hisz ezeknél a 

tárgyaknál hasznos lehet a tanulók egymásnak nyújtott segítsége.

Csoport által támogatott di� erenciált oktatás: 

Amikor a diákok között túl nagy a képességbeli és/vagy tudásbeli különbség, a csoportta-

gok teljesítményét nem kötjük a csoport összteljesítményéhez. Ilyenkor mind az értékelésben, 

mind pedig a feladatok kiosztásában di� erenciálásra van szükség. Ehhez először is meg kell 

határozni a gyermekek tudásszintjét, és annak megfelelő feladatokat kell egyénenként adni. A 

csoporton belül mindenki más feladatot kap, de mindenki kérhet segítséget a tanár által meg-

nevezett csoporttársától. Azért nevezi meg a segítőt a tanár, hogy minél hatékonyabb legyen 

egymás segítése: jobb képességű vagy tudású társat jelöl ki számára. Szintén az idegen nyelvek 

és a matematika tanulásánál bizonyult hasznosnak, mint az előző módszer is, de itt még egy 

érvet kell megjegyeznem mellette: ebben az esetben mindenki arról a szintről folytathatja a 

tanulást, ahol éppen tartott, így nem lesz kihagyott, átlépett anyagrész, ami nélkül nem tudna 

továbblépni, a felzárkózásra pedig jó esély nyílik a társak segítsége miatt. Az összes tanulási 

módszer közül ez a technika bizonyult a leghatékonyabbnak. 

IX.4. A társas-lelkületi, értékproduktív szabadidő-szervezés stratégiája 

A pedagógiai érték fogalma korunkban a konstruktív életvezetéssel írható le.

Ennek értelmében az egyén azokat a magatartás- és tevékenységformákat produkálja, me-

lyek önmaga és a közösség számára is konstruktív, értékeket produkáló –értékproduktív - élet-

vezetést biztosítanak.

A cserkészet neveléselméleti célkitűzései, módszertana és gyakorlati megvalósulási formái 

megfelelnek ezeknek a neveléselméleti követelményeknek. Ezért a cserkészet értékhordozó te-

vékenységnek minősül pedagógiai szempontból is.  

Ha a képzés lényegét röviden össze kellene foglalnunk, akkor azt leginkább az értékőrzés – 

értékalkotás és az értékátadás fogalmakkal jellemezhetjük.  E tevékenység megvalósulásának, 

kiviteleződésének környezete: a kisközösség. 

Az értékproduktivításra fókuszálásnak alapvető jelentősége van, ugyanis ennek következ-

tében válik a képzésben a szabadidő-szervezés sajátos pedagógiai tevékenységgé és rendszerré.  
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A tantárgy elnevezését tekintve a szabadidő-szervezés feladatáról és szerepéről is szót kell 

ejtenünk. Ennek ugyanis stratégiai szerepe van a nevelés kivitelezése - gyakorlata - kapcsán, 

valamint korunk időszerű kihívásainak szempontjaiból is.

A cserkészet közoktatásban betöltendő szerepe éppen abban rejlik, hogy személyiségfejlesztő, 

értékproduktív, valamint az életvezetést is befolyásoló hatását a tanórákon kívül fejti ki - mint 

szabadidős tevékenység. Ebből kifolyólag iskolai adaptációja az iskolaszerkezetet, az iskolák 

éves programjait, hagyományait az órarend szervezését és a tanügyi adminisztrációt egyáltalán 

nem érinti. Ezáltal gyakorlatilag bármely iskolában, ahol igény, adottság és lehetőség van rá, 

alkalmazható és működtethető. A cserkészetet ugyanis az iskola életében nem mint tanórát 

vagy szakkört, hanem mint szabadidős tevékenységet helyezzük el. 

A szabadidő-szervezés további szükségességét korunk kihívásai élethelyzetei bizonyítják. 

A gyermekeket, � atalokat képessé kell tenni, hogy a rendelkezésükre álló szabadidőt életük 

későbbi szakaszaikban is értékproduktív tartalommal töltsék ki. 

Mért kell a szabadidő-szervezés fontosságát hangsúlyoznunk? Azért, mert más életvezetési 

ismeretet kíván az egyéntől, mint a „dolgos hétköznapok” irányítása.

A munka, a feladatok ugyanis a nehézségek mellett stabilitást, egyfajta életritmust, keretet, 

de ami még ennél is fontosabb értelmet adnak az ember életének. A szabadidőben ezek a té-

nyezők többé-kevésbé megszűnhetnek létezni, új helyzet elé állítva ezzel az egyént. Gépesített-

automatizált korunkban eközben mindinkább nő a lehetősége annak, hogy több szabadidővel 

rendelkezzünk. E tényező növekedésével azonban nem nő egyenes arányban az emberek bol-

dogság és komfort érzete. Viktor E. Frankl erről így ír: „A fogyasztói társadalom a szabadidő 

lehetőségét hozza magával, ami ugyan az élet értelmes alakításának lehetőségét nyújthatná, a 

valóságban azonban csak még inkább a napvilágra hozza az egzisztenciális vákuumot, miként 

azt mi pszichiáterek a”vasárnapi neurózisban” meg� gyelhetjük. S e neurózis láthatólag terjed.” 

A probléma - mely leginkább a kiégett, kiüresedett, értelmét vesztett létállapotban nyilvánul 

meg - egyik lehetséges pedagógiai prevenciója lehet az értékproduktív szabadidő-szervezés által 

interiorizált sajátos életvezetési gyakorlat. 

Az érzelmi intelligencia és az interperszonális kapcsolatok kompetenciáinak fejlesztése.

A bizalom és az önbizalom előmozdítása, a magányosságérzet feloldása.

Egymás kölcsönös támogatása, bátorítása, emocionális biztonságérzet és a „valahová” tar-

tozás érzetének megteremtése, közös eszmény megélése.

A szeretet, az empátia, a befogadás és az elfogadás képességeinek fejlesztése.

A csoporton belüli közösségteremtés jó alapot és motivációs bázist jelent a későbbi tovább-

képzések, szakmai fórumok és egyéb együttműködések számára is.
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Az értékproduktív szabadidő-szervezés a tevékenységek nagyszámú ismeretét kívánja meg, 

melyet a négy féléves képzés során lehet elsajátítani. Ez az elméleti és a komplex képzés során 

kiviteleződik. A választható plusz két félévében a képzés cserkészcsapatnál végzett hospitálá-

sokkal bővül (őrsi foglalkozások, rendezvények, táborozások látogatása).    

A kurzus szakiránya lehetővé teszi, hogy a résztvevő, cserkész fogadalmat tegyen, illetve 

a cserkészcsapat vezetéséhez nélkülözhetetlen segédtiszti tábor felvételi követelményeit telje-

sítse. Ennek feltételét a segédtiszti tábor belépő követelményrendszerének, a táborkapu próba 

ismeretanyagának elsajátítása jelenti. A vezetőképző táborra jelentkezők számára a szakirányú 

képzés teremti meg a táborkapu próba követelményeire való hatékony felkészülés lehetőségeit.

A fogadalomtétel és a próba letétele a cserkészet alapelveivel összhangban minden esetben 

önkéntes! Az értékproduktív szabadidő-szervezés a cserkész segédtiszti képesítés megszerzésével 

válik teljessé. Ezzel megteremtődik a lehetősége egy cserkészcsapatban végzett tevékenykedésnek 

(pl.: őrs, vagy rajvezetés) vagy egy új csapat létrehozásának.

A képzés további várható hasznosítási területeit, munkaerő-piaci lehetőségeit nagyrészt 

az Oktatási Minisztérium (továbbiakban OM.) erre vonatkozó rendeletei határozzák meg. E 

képzési célokat a 25/1999-es OM. rendelet rögzíti.

 Ennek alapján a képzés olyan ismereteket, készségeket, képességeket, fejleszt, melynek 

eredményeként a képzésben résztvevő pedagógus tevékenysége során, képes a különböző ok-

tatási, nevelési és egyéb intézményekben létesített gyermek szabadidős alkalmak és tevékeny-

ségek kezdeményezésére, megszervezésére és vezetésére; a szabadidős kultúra fejlesztésére, 

népszerűsítésére.

Továbbá képes az oktatás-nevelés folyamatában a szabadidő-szervezés különböző formáit 

motiváló, személyiségfejlesztő eszközként használni. A szabadidő-szervezésről tanult ismere-

teit fejlesztő munkájában, pedagógiai gyakorlatában alkotó módon képes használni.

 A 8/2000. OM. rendelet 6/B § (1) bekezdése szerint a szabadidő-szervezőnek az oktatási 

intézményekben történő feladatai a következők: 

A szabadidő-szervező (pedagógus) segíti az iskola pedagógusainak és a tanulók szabadidő-

szervezéssel, közösségi élet kialakításával összefüggő munkáját. A szabadidő-szervező feladata 

különösen:

a) az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások, programok 

előkészítése, szervezése, a környezeti neveléssel összefüggő tevékenység segítése (erdei iskola, 

tábor stb.),

b) a pedagógiai programhoz nem kötődő szabadidős tevékenység előkészítése, szervezése, 

tájékoztatás nyújtása a szabadidős programokról,

c) a tanulóközösség, diákönkormányzat programjainak segítése,

d) a szülői szervezet (közösség) munkájának segítése,

e) az iskolai hagyományok keretébe tartozó foglalkozások előkészítése, szervezése,

f) az egészséges életmód , továbbá a szenvedélybetegségek megelőzésével, valamint a gyó-

gyult szenvedélybeteg tanulók beilleszkedésével összefüggő szabadidős tevékenység szervezése,
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g) az alapvető emberi értékek, nemzeti, nemzetiségi, kisebbségi hagyományok iskolán belüli 

megismertetésében, a kulturális, etnikai stb. másság megismertetésében, elfogadtatásában való 

közreműködés,

h) az iskola hazai és nemzetközi kapcsolatai kiépítésének, a partneriskolákkal való együtt-

működésének segítése,

i) a hazai és a külföldi tanulmányi utak szervezésével kapcsolatos pályázati lehetőségek 

� gyelemmel kísérése, a pályázatok elkészítésében való közreműködés.

Feladata továbbá a gyermek és i� úságvédelmi felelőssel, a diákönkormányzat munkáját 

segítővel való együttműködés, valamint a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás elő-

mozdítása is.

A szabadidő-szervezésben megvalósuló nevelés a szokások, kompetenciák, szemléletadás 

kialakításával, fejlesztésével az egyén személyes életvezetését is nagymértékben segítik. A 

képzés pro� ljából adódóan ugyanis a szabadidő-szervezés értékproduktív tartalommal való 

kitöltésével olyan életvezetési ismeretek és képességek átadására nyílik lehetőség, melyek haté-

kony segítői a gyermekek, az i� úság mentális, szellemi és szomatikus egészségmegőrzésének.

Olyan tartalmakat közvetítve ezáltal, mellyel a szabadidő kulturált eltöltésével hozzájárul 

az egészséges jövőkép kialakulásához, az életminőség jelentőségének felismeréséhez és a hozzá 

vezető út megtalálásához. 

A cserkészpedagógia tradicionális értékeinek bemutatása, pedagógiai elemzése, a cserkészet 

története, valamint a képzés pedagógiai-pszichológiai ismeretei képezik a harmadik célkitűzés 

lényegét.

Szempontokat, ismereteket kíván nyújtani a cserkészpedagógia innovációjához. Ez a kor-

szerű célkitűzések megtartása mellett, olyan módszerek és motivációk kidolgozását jelenti, 

amikkel az i� úság jellemének fejlesztése hatékonyan valósítható meg.  

A cserkészet iskolai adaptációja leginkább azzal indokolható, hogy a „XX. század legna-

gyobb pedagógiai mozgalma” pedagógiai értéket képvisel. Ezáltal hatékony és hasznos segítője 

lehet - elsősorban az alapfokú oktatási intézmények pedagógiai programjának nevelési célkitű-

zéseinek elérésében. A gyermekek szabadidő eltöltését a cserkészet a korosztály szükségleteihez 

és életkori sajátosságaihoz igazítva, élményszerűen, a jelen kihívásaihoz szabottan, a pedagógiai 

értékek maximális � gyelembe vételével, a személyiség komplex nevelése által valósítja meg. 

A képzés kiemelt feladata olyan, korszerű ismeretek nyújtása, melyek nélkülözhetetlenek e 

nevelési folyamat sikeres véghezvitelében.  

Korunk kihívásait a cserkészpedagógia számára is értelmezni kell, és ezzel válaszadási 

kötelezettsége van. A képzés útmutatást, megoldási javaslatokat próbál keresni a nevelés cél-

kitűzéseit, folyamatait és módszereit illetően egyaránt. Esetünkben a cserkészpedagógia ha-

tékonyságnövelése az értékőrzésre-értékátadásra, az értékteremtés elméletére, ismereteire, és 

az érzelmi intelligencia elméletére, fejlesztésére épül. E fogalmaknak és az ezzel összefüggő 
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tevékenységeknek a képzés pedagógiai ismereteibe történő integrálása, a szabadidő-szervezés 

legfontosabb feladatait is jelenti. 

Pedagógiai innovációnk lényege nem más, mint a cserkészet célkitűzéseinek valamint a 

szabadidő-szervezésének a lehető legnagyobb hatékonysággal történő megvalósítása.
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X. A SZINTETIZÁLÓ NEVELÉS: ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS ÉS 
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS TÁRSAS-LELKÜLETI ALAPON

A XX. század. első felének pedagógiája értelmi, érzelmi és akarati, erkölcsi nevelésről beszélt, 

és ezek lehetőségét a nevelőnek herbarti értelmezésű szerepében, a közvetlen tanári hatásgyakor-

lásban látta. Fontos irány a Dewey nevével fémjelzett progresszívizmus. Lényege, hogy elismeri 

a gyermeki életkor sajátosságait és nem vár a gyerektől olyat, amire az nem képes. Ez jelentősen 

hozzájárult a reformpedagógia megalapozásához. A reformpedagógia egyik alapelve pedig azt 

hangsúlyozza, hogy a művészet fontos nevelőeszköz. Elősegíti az élet szépségeinek felfedezését, 

az élet nagy kérdéseire érzéki benyomások alapján segít megtalálni a választ. Megjelentek a 

tanár-diák kapcsolat új elemei, amelyek nem a tanár tekintélyelvű magatartására alapoztak.. 

A nagy pszichológiai iskolák (behaviorizmus, pszihoanalítikus irányzat),a gyermektanulmány 

további új szempontokat hozott a pedagógia fejlődésére. A pszichológia megállapította az emberi 

lélekről, hogy autonóm, s autonómiájának védelmében elutasítja a direkt beavatkozásokat. Azt 

is megállapították, hogy nyelvi, művészi, társadalmi szituációkban az emberek képesek egymás-

sal kapcsolatba lépni, miközben megtartják autonómiájukat. Karácsony Sándor pedagógiájára 

emellett hatással volt az egzisztencializmus és Wundt 4 lozó4 ája is. Fontos megjegyezni, hogy az 

egzisztencializmusnak két ága van a teista és az ateista. A teista egzisztencializmus az indivídum 

lelki fejlesztésére törekszik. Ennek van olyan hatása a pedagógiára, amely az indivídum rendbe-

tételét emeli ki. Karácsony Sándor gondolkodásának alapját a hívő protestantizmus határozza 

meg.

Karácsony Sándor kiindulópontja egy alapvető kérdés volt: lehetséges-e nevelés egyáltalán? 

Korszakos felfedezése volt, hogy társas viszonyban nyelvi, művészeti, társadalmi nevelés lehetsé-

ges. Pedagógiájának lélektani alapjait társas-lelkületi elméletnek nevezzük. A társas viszonyban 

az autonómia biztosítása szerinte kulcskérdés.  Mindenkinek egyforma helye van a nap alatt. A 

direkt nevelőszándékú hatásgyakorlás, mivel az egyén autonómiáját többnyire 4 gyelmen kívül 

hagyja, hatástalan. A művészet, nyelv-tudomány, társadalom és vallás társaslelki formáiban 

látja lehetőségét annak, hogy nevelő és növendék megnyíljanak egymásnak, ahogy Ő mondta: 

ketten tegyenek egyet. Így ír erről: „Érzelmi, értelmi és akarati nevelés nincs, nem lehetséges, 

mert a növendék érzelmi, értelmi és akarati világa autonóm. A nevelés lehetősége csak azokon a 

pontokon elképzelhető, ahol az egyik ember egymagában épp oly tehetetlen, mint a másik ember. 

Ezek az úgynevezett társas-lelki kategóriák. Életérzések között a másik embertől függő jó vagy 

rossz közérzéssel a jogban találkozunk. A művészet a társas-lelki vonatkozások között a másik 

ember ébresztette érzelmek. A tudomány ugyanolyan értelmi reláció. A társadalom a másik 

emberre irányuló akaratnyilvánulások világa. Egyik ember egyéni hite a másik ember egyéni 

hitéhez képest: vallás. A modern nevelés szerint tehát csak jogi, művészi, tudományos, társadalmi 

és vallásos nevelés lehetséges.”/Karácsony, 1944,77/ 
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 Nem törekedett tudományos pedagógia megalkotására. Azt vallotta, hogy a pedagógia mű-

vészet és minden a gyakorlatban válik el. Kiemeli, hogy a nevelésben minden eset egyedi, a peda-

gógia annyi hasonlatosságot mutat a művészetekkel, mint a tudománnyal. A nevelés művészete 

az Ő értelmezésében lélektől lélekig hat. Kötöttségek helyett a növendéknek és a nevelőnek is 

szabadságot ad. Az igazi szabadság szerinte az, amikor a kettős nevelési cél, a társadalomi célok 

és a gyermeki lelki szükséglet eredője egybeesik.

Hangsúlyozza, hogy minden nevelő útja egyéni kell, hogy legyen. Azt vallja, hogy az ember 3 

egységből álló lény: szóma (test), lélek (psziché), pneuma (szellem).

Ezek összhatásából alakul ki a lelki jelenségek sora. Karácsony Sándor által megfogalmazott 

törekvések ma különösen megszívlelendőek az indirekt  nevelés  alapkérdésére vonatkozóan: 

Hogyan biztosítható félelemtől mentes és értelem fejlesztő iskolai nevelés? A reformpedagógia 

válasza erre, hogy az alábbi szükségletek kielégítése a cél: 

1, Érzelmi védettség, biztonság és odafordulás iránti szükséglet 

2, A dicséret és elismerés iránti szükséglet

3, Az új tapasztalatok, tudás iránti igény 

4,A szabadság iránti szükséglet

5,Önmagunk és mások iránt érzett felelősség szükséglete

6, esztétikai élmények iránti szükséglet

7, A belső állapotok spontán kifejezése iránti szükséglet

X.1. Az állandó értékek érvényesülésének metafizikális törvényszerűségei:

Erkölcsi feltételek

Az ember létének nemcsak biológiai és � zikai, hanem erkölcsi feltételei is vannak. Ez 

utóbbiak sokkal igényesebbek és parancsolóbbak, mint az előbbiek. Az embernek ezt a � nom 

megérzését, mellyel az erkölcsi törvények feltételeinek igényét észreveszi, s azt nyers életszük-

ségleteivel szemben érvényesíti: lelkiismeretnek nevezzük. Halk, szelíd szó ez, amely túlhar-

sogja a haszon, a szenvedély, a pénz, az elnyomás lármáját. Erkölcsi életet akkor élünk, ha 

erkölcsi alapelvek szerint rendezzük be azt. Alapelvek pedig ideálok nélkül nem képzelhetők 

el. A keresztyén erkölcstan Istenben látja az erkölcsiség legfőbb ideálját. A keresztyénség val-

lásos morálja azokkal a hatóerőkkel is rendelkezik, amelyeket korunk vallástalan morálja nem 

ismer. Emellett igazsága és ereje olyan egyszerű, magasztos és meggyőző, hogy nem szorul a 

többi erkölcsi elméletek támogatására. Ezzel Jézus a vallást a külső kultusz keretéből leemeli és 

etikai talajra helyezi. Az emberi együttélés értékei közé tartozik a család, sőt annak ősalapja a 

házasságban teljesedik ki. Az ember normális körülmény között beleszületik a családba. Isten 

a fér� t férjnek, a nőt feleségnek teremtette. Ez az egyiknek is, a másiknak is rendeltetése, sőt 

a gyermek viszonyát ehhez mérten állapította meg. Jézus szerint is a házasság Isten rendelése 

és nem valamiféle hiba (Mt. 19, 3). Nagy dolog, hogy néhány ember együtt a családnak neve-

zett kis egyszerű társadalmat alkotja, és hogy ennek az alakulásnak nagyon sok gazdasági és 
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politikai haszna van – de ennél sokkal nagyobb dolog, hogy van anyai szeretet, apai felelősség, 

testvéri megértés, a lelkeknek olyan érintkezése, amilyet a család, mint belső lelki közösség 

tud nyújtani. 

Fél évszázad alatt hazánkban is igen jelentős rongálásnak és támadásnak volt kitéve  a 

lokális érzület: hazaszeretet eszméje. Sok rosszindulatú, ferde értelmezés ingoványos, és ezért 

kerülendő témává tette a nemzeti eszme gondolatkörét. Majdnem sikerült a hazaszeretetet 

természettudományos, marxista, internacionalista tézissé tenni, noha ez valójában erkölcsi 

fogalom. Ebben lelki közösséget csak akkor találunk, ha végigcsináljuk azt az erkölcsi, etikai 

utat, amelyen előállt a nemzeti eszmény szuverenitása. Ravasz László írja: „Magyar nem az, aki 

magyarul beszél, mert a kérdés, hogy mit beszél magyarul! A magyarsághoz csak erkölcsi úton 

lehet hozzájutni. Nekünk magyarokká kell lennünk, ami csak úgy lehetséges, ha keresztyének 

leszünk, keresztyénné csak úgy lehetünk, ha igazán magyarok leszünk.” 

Az értékek érvényesülését, vagy válságát egy ember, sőt a nemzet életében igen jelentős 

mértékben befolyásolja a nevelés. Éppen ezért a nevelés nem fényűzés, nem is időtöltés, hanem 

szinte az egyetlen életkérdés. A nevelés az, ami a megoldást hozza, az élet megmentése, biz-

tosítása. A történelem kincseit öntudatosítja, és a múlt erőit beépíti a jövendőbe. Ugyanakkor 

dinamikai elem gyanánt adja az új igazságokat, teremtő gondolatokat, s ezzel a fejlődének a 

lehetőségét biztosítja. 

Kálvin tisztán teocentrikus írásmagyarázataiban az Isten dicsőségének szolgálata mindig 

megköveteli az igaz emberséget. Isten szolgálata az emberekkel való kapcsolatban jelenik meg. 

Ennek alapja a minden emberben lévő istenképűség, és ezért, egyrészt a ránk bízottakban az 

istenkép helyreállítására vonatkoztatva van feladatunk, itt látjuk indoklását a családi vallásos 

nevelésnek. A vallásra nevelés nem tárgya, hanem közege volt akadémiai és családra vonatkozó 

oktatási elveknek. Gyermeket nevelni Istentől kapott feladat, és a vallásos családi nevelést Isten 

az áldásával jutalmazza. (Patay, 1935). 

A nevelés kettős determinációjának törvényszerűségei: gyermeki sajátosságok, és az ér-

tékvilág együttes szintézise

A nevelés támaszkodik az emberi természet sajátosságaira, illetve a gyermek egyéni ké-

pességeire, és fejleszti azokat. Az emberi természet a Teremtés eredménye. A teremtett ember 

kezdetben hajlamai szerint viszonyul környezetéhez, a gyengébb „ellenállás” felé mozdul addig, 

amíg akaratereje nem tudja uralni. A lelki szükségletek is ösztönökön, hajlamokon alapulnak. 

A nevelés szempontjából talán a legfontosabb hajlam a kíváncsiság, az új iránti fogékonyság 

professzionális kezelése.

A gyermek áll a nevelés kiindulópontjában, de nem a központjában. Lényeges kiindulópont 

a gyermeki sajátosságok életkoronkénti pontos ismerete és az egyes gyermek diagnosztizálása: 

miben ügyes, miben szorul segítségre. A tökéletesedés helyes iránya, központja az: Élet.

A nevelési cél és feladatrendszer az értékes életet és az emberi (gyermeki) természet tökéle-

tesítését szolgálja. A mikro, és makro társadalom is az Élet kiteljesedésére kell, hogy törekedjék. 
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Ennek értelmében vigyázni kell, mert a valóság (a való világ) és az Élet nem minden elemében 

korrelál. Az értékduálok a valóságban sokszor az igaz-hamis tartományok síkján összemo-

sódnak, és ilyenkor csak az „eredeti lelki iránytűvel” igazodhatunk el. Az elővigyázatosság 

segítségével juttathatjuk a gyermeket az „Élet mezejére”

Lényeges, hogy a professzionális nevelés hagyja megélni a gyermekkort, tartsa tiszteletben 

annak természetes sajátosságait, fejlődési szakaszait. Az iskolai oktatás ne haszontalan isme-

retanyaggal töltse tele a gyerek fejét, hanem fejlessze értelmi és erkölcsi képességeit. Az iskolai 

nevelés legyen aktív, használja ki a gyermek természetes cselekvési vágyát, támaszkodjék a 

játékra. Életszerű munkatevékenységeivel szerettesse meg a gyermekkel a munkát. 

Ez az ÉLET útja, amely előre visz térben-időben: a társadalomba (társas sokadalomba) ben-

nünket. 

A nyelv (tudomány) és irodalom (művészet), mint a nevelés alapeszméje ezzel kapcsolatban, 

hogy a nevelésben is minden azon múlik, hogy képes-e az egyik ember a másikkal szót érteni. A 

nevelés általános célja a növekedés, amely csak a közös nyelv megtalálásával lehetséges. Az isko-

lai nevelés sikertelenségének a nyelv sajátosságainak � gyelmen kívül hagyása az oka.  A tanítás 

nyelve a magyar észjárástól idegen fordításnyelv és az életkori sajátosságokat is � gyelmen kívül 

hagyja, elvont fogalmakat használ. Így nem alakul ki a kommunikáció, nem érti meg a gyerek 

a tananyagot. Karácsony Sándor szerint akkor érhető el nevelő hatás, ha a statikus tartalmat 

(kultúra) nyelvi jellé formálva továbbítjuk a hallgató felé, aki megérti azt. Forrásként a magyar 

népnyelvet és a klasszikus irodalmi nyelvet említi. Külön problémát jelent az, hogy a fejlődés 

különböző stádiumaiban a gyermek másként ért és beszél. A kisgyermek elemi problémája az 

anyanyelv, a nagyobbaké az idegen nyelv, a serdülőké a tudomány. Rámutat, hogy az i� úsági 

nyelv izolációja azért következik be, mert teljes nyelvi jelentésváltozás következik be. Minden 

� atal nyelv fejletlen, esetenként fordításnyelv, ami a felnőttnek szép, a másik jelrendszerben 

visszataszító. Karácsony Sándor szerint a nyelv az emberek legjellegzetesebb társaslelki tevé-

kenysége.  Megállapítja, hogy a társas együttélés alapvető jellegzetessége a mellérendelő jelleg. 

Ez meg� gyelhető a családban, ez a családiasság olyan jellegzetessége a magyar szokásnak, 

ami nyelvünk grammatikájának mellérendelő jellegét tükrözi. A nyelvi és irodalmi nevelésből 

kiinduló társaslélektani nevelésnek nem csak szomatikus alapjai vannak, hanem pneumatikus 

beágyazottsága is. Ezzel függ össze a vallás és a világnézet is.

Vallásos nevelés

„ A magyar társasléleknek Istenre van szüksége, addig, míg számára Isten nem lélek és nem 

élet igazi életet nem élhet, csak küzd, szenved, szorong és vár.” (Karácsony,2006.53)

A református hit, a kálvinizmus az ő eszmerendszerének a középpontja. Szerinte a nevelést 

is a vallásosságnak kell áthatnia, úgy lesz igazán eredményes. Művei alapján körvonalazható a 

mindennapokban megvalósuló protestáns életvitel, munka, hivatás, erkölcs és értékrendszer 

kérdése. Karácsony Sándor hangsúlyozza a munka fontosságát, a folytonos tenni akarást Isten 
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dicsőségére. A társas kapcsolatokban a tevékenységet a szeretetnek kell áthatnia nemcsak az 

i� úság, hanem a pedagógusok részéről is, hittel megvallva, hogy Jézus Krisztus minden embert 

egyformán szeret és elfogad.

Karácsony Sándor arról beszél, hogy társas-lelkületi viszonyulással képesek vagyunk ne-

velni, de a növekedést maga Isten adja. Figyelemreméltó megállapítást tesz 1944-ben, ami ma 

különösen aktuális: egyetemes magyar lelki ébredésre van szüksége a népnek.

A keresztény humanizmus, ami az Ő nevéhez kötődik, a gyermekből indul ki. Ma Magyaror-

szágon a gyermekközpontúság eszméje terjedt el az oktatásban. A kettő különböző! Karácsony 

Sándor rendszere keresztény értékközpontú nevelési rendszer. Ha megvalósul ez a pedagógia, 

akkor az alábbi lelki képességek struktúrája lesz jellemző.

felelősség érzülete: önmagunk és mások iránt

fegyelem és önfegyelem képessége

lokális érzület: családszeretet, testvéri szeretet,

magasabb szinten emberszeretet

modi� katív képesség: én-és az élővilág; a természet, a környezet és a társadalom harmóniája

transzcendentális viszonyulás képessége: nem az anyag kerül a középpontba, hanem Isten

A nevelés eredménye: az értelmes rend, a rendszerezési képesség kialakulása és a belső 

harmóniára való törekvés. Ha nem tévesztjük szem elől, hogy az ember Isten világának örök 

rendjében hol foglal helyet, akkor a szabad nevelés zsákutcájába sem esünk.

X.2. A lelki képességek struktúrája – Karácsony Sándor társas-lelkületi 

elmélete alapján

Karácsony Sándor táras-lelkületi pedagógiai közvetítőművészete alapján az „én és a más(ik)” 

társas-relációjából indul ki. A pedagógiai relációban az „én” értelmezését a szabadság gondo-

latával köti össze, mely egyben az emberi autonómia és a társas viszony meta� zikális megkö-

zelítése. Az erasmusi keresztyén humanizmus újra felrejlik ebben az elméletben, amely a XX. 

század elején két pedagógiai irányzat kialakulásához vezetett. Az egyik az emberközpontú 

humanisztikus jellegű pedagógiai irányzat, a másik Karácsony Sándor nevével fémjelzett, gyer-

mekből kiinduló keresztyén humanizmus. Az utóbbit jelenleg a közoktatás még nem teljesen 

értékelte, így Magyarországon főleg a gyermekközpontúság eszméje terjed el, tehát a gyer-

mekből kiinduló, társas-lelkületi, keresztyén értékközpontú nevelési rendszer kimunkálásra vár. 

Karácsony Sándor autonómia elmélete tehát felveti a „más(ik)hoz” fűződő viszonyt, tehát 

nincs önmagában független ember, „egyedüli” szabadság, mint pl. a semleges nézetű huma-

nisztikus jellegű iskolákban. Nem lehet a nevelési cél csupán az önmegvalósítás, mert az elszi-

getelődéshez vezet. Az autonóm egyénhez egy társ mindenképpen kapcsolódik. Tehát a társas 

relációkon működő képességtartományok kimunkálása már a kisgyermekkortól megkezdődik. 

A nevelési folyamat során meg kell találni a társas együttműködés állandó gyakorlását is, amely 

a közösségi nevelés alapja lesz. Karácsony Sándor pedagógiája szerint nem lehet magányos, 
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atomizált, elszigetelt emberek körében lelkületi közösséget alkotni. Először az egyén és a társ 

egymásra találásának motívumát, képességtartományait kellene működésbe hozni. Az értelmi 

képességhez hasonlóan, a lelki strukturális és a mélylelkületi képesség (herbarti-realé) kom-

petenciahalmaza is kiművelhető. A mélylelkületi képességben is vannak nagyon könnyedén 

lezárható (lezáródó) komponensek, és természetesen vannak hosszasan kezelendő struktúrák, 

amelyek szakszerű fejlesztése bonyolult minőségi tényező. A lelki képességhalmazok közül, a 

tudás iránti lelki szükséglet, a tudásvágy, alkotásvágy � ziológiai szükségletrendszerének kifej-

tése, továbbgondolása során rájövünk, hogy egyértelműen találhatók olyan képességcsoportok, 

amelyek a lappangó tudásvágyat is érdeklődéssé alakítják.

Herbart nyomán megerősíthető, az érdeklődés fenntartásához is egy újabb, magasabb szin-

tű képességcsoportra van szükség, az akarati képességek csoportjára. Az akarati képességek 

csoportja indukálja a lelki szükségletek közül a felelősség érzületét. Továbbá felfedezhető egy 

olyan elemi szintű akarati tényező, amely egy „másik” elemmel társas felelősséget alkot, amely 

részben szintén akarati képesség, de összetettebb, magasabb szintű, a mások iránti felelősséggé 

fejlődik. Az önmagunk iránti felelősség genetikusan jobban kódolt, mint pl. a mások iránt 

érzett felelősség, de ennek is érzékelhető a gyökere, pl. az anya - gyermek kapcsolatban. A 

felelősség képességrendszere, önmagunk és mások iránt érzett felelősség szükséglete újabb ké-

pességcsoportokkal bővülhet, nevezetesen a fegyelem és az önfegyelem képességcsoportjaival. 

A fegyelem és az önfegyelem képességcsoportja tovább alakít egy nagyobb egységet, a társas 

együttműködési képességhalmazt, amelynek megnyilvánulása pl. a családszeretet, a családi 

orientáció. A családszeretet, a mikroközösségben történő együttműködés képességhalmaza 

indukálja a lokális érzületet, amely a nagycsaládok, a rokonság, a lakóközösségek, a lakóhely, 

a gyülekezet a szülőföld, a szülőhely lelki viszonyulásait hordozza magában. A lokális érzület 

magas szintű tökéletesedése az általános emberszeretet, mint általános érzületi képességet: a 

nem ismert emberek, vagy hozzánk kevésbé közel álló emberek tiszteletét, a testvéri szeretet 

és békesség képességhalmazát hozza létre. Fontos elágazási pont a békességig eljutó képesség-

halmazok kiépíthetősége. Ez a képességi szint a modi+ katív képességekkel is rokonítható. Az 

élettelen és az élővilág elágazási rendszereiben, az én viszonyulás során: én – másik; én – más, 

az elsődleges probléma a természet, a környezet és a társadalom iránti harmónia képességének 

kérdése. Ez a képességhalmaz az élő és az élettelen közötti átmenetet képezi, ezért elágazási 

pont, mivel a természet, élő, de úgy élő, hogy „nem csak ember” Karácsony Sándor szerint. E 

terület két lelkületi képességhalmazt mozgat, az egyik az „én” és a természeti (természetes) - élő, 

de nem ember; a másik, a másodlagos környezet esetében a nem élő társas-relációt minősíti. 

Az élettelen megbecsülése befolyásolja az élő megmaradását is. Az élő és az élettelen között 

biológiai – � zikai különbözőség él, de a lelki képességek összefogják a különbséget és tovább-

fejlődve, egy újabb képességigényt mutatnak. 

Megjelenik a transzcendentális viszonyulás képessége, vagyis a világnézeti beállítódás 

egy sajátos képességhalmazáról beszélhetünk, amely az ember életében egy elágazó fejlődési 

lehetőség. Ha az anyag kerül a középpontba, akkor nincs választható állapotot, amelyet az 
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élő és az élettelen között tovább lehet fejleszteni, hanem csak az élettelenhez viszonyul, így 

nem alakul ki, pl. az istenkép. Ebben az értelemben egy zsákutcát értünk el, hiszen a matéria, 

például, a pénzvilág határozza meg a legfelsőbb tudatot. Ha megtaláljuk az élő természet és az 

élettelen környezetünk közötti élő viszonyulást, akkor juthatunk el ahhoz a transzcendentális 

kompetenciához, amely során megjelenhet, a megbizonyosodás képessége, melynek a legma-

gasabb formája a megbékélés társas relációja.

A megbékélés eredménye, pedig a harmónia: a tudás minőségének a legfontosabb mu-

tatója; az ismeret és a képesség, az ismeret és a lelkiismeret egysége. A rejtélyes külvilág 

felől érkező ingerek sokszor félelmetesek, a kíváncsiság pedig gyakran hiábavaló erőlködésnek 

tűnik. Mindkettőhöz rendkívüli hit és bizalom kell, különben elviselhetetlenné válik az egyik, 

és reményt vesztve megtorpan a másik. Ezt a HITET csak egy másik ember, csak TE adhatod 

meg nekem, a te szilárd meggyőződésről tanúskodó viselkedéseddel.

X.3. A professzionális nevelés kiterjesztése a társas-lelkületi 

együttműködésre és a morális életvitelre

A mai magyar keresztyén nevelés� lozó� a a hivatásos nevelésről vallott nézetei megerősítik 

a gyermeki kompetenciatartományokból, a reáléból (Herbart) a lelki szükségletekből (Skiera) 

történő pedagógiai és közvetítőművészetet úgy, hogy az általános (globális) európai (keresz-

tyén) nemzeti kulturális, etikai értékek kerülnek a nevelés középpontjába. A bibliai szellemű 

nevelés gyermekközpontúság helyett a gyermekből történő kiindulást (Peter Petersen) a gyer-

meki (sokszor gyermeteg), problémamegoldás helyett az enkulturális folyamatot (az értékre 

nevelést) helyezi az előtérbe. A minőségi nevelés különös gondot fordít a gyermek kulturált, 

otthonos életterére és az emberileg természetes időbeosztásra. (Németh – Skiera,1999, Szenczi, 

2000) 

Már korábban is alapos kifejtésre került: a professzionális nevelés felkészít a kritikus kog-

nitív készségek optimális fejlesztésére.

Nagy József és Csapó Benő kutatócsoportja igen eredményes munkát végzett az iskolai ta-

nulás egyik problematikus területén, a kognitív komponensek feltérképezésében (Csapó, 2003). 

A sokszor szakszerűtlenül kezelt, magára hagyott alapkészségek, képességek (olvasás, írás, 

beszédtechnika, alaplogikai műveletek) igen nagy problémát jelentenek. Ma már intézménye-

inkben különös gondot fordítunk a kognitív rutinok, készségek képességek szakszerű fejleszté-

sére az elméleti – módszertani – gyakorlati képzés során. A fejlesztő pedagógia, a di� erenciáló 

pedagógia és a drámapedagógia a pedagógusképzésben a kötelező stúdiumok közé került. 

A kritikus készségek fejlesztése mellett már a korai gyermekkortól elengedhetetlen az indi-

viduális – lelkületi: értelmi, érzületi, akarati életre történő felkészítés.

„A kognitív forradalom felnyitotta a fekete dobozt, behatolt abba: a pszichikum, az ér-

telem belső szerveződését, működését kutatja. Néhány évtized alatt gyakorlatilag is hasz-

nosítható eredményeinek sokasága gyökeresen megváltoztatta az önmagunkra vonatkozó 
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szemléletünket, beszédmódunkat. Ez az új tudás fordulatot ígér a pedagógiában is, szemlélet-

módjában és beszédmódjában egyaránt. Ennek megfelelően kompetenciákat fejleszthetünk, 

motívumok létrejöttét segíthetjük, motívumrendszereket formálhatunk, képességeket, kész-

ségeket fejleszthetünk, a személyes tudat fejlődését mozdíthatjuk elő. Ezek válhatnak a nevelés 

konkrét céljaivá, feladataivá.”(Nagy, 2000) 

A gyermeknek nem a centrumnak (gyermekközpontúság), hanem a pedagógiailag diag-

nosztizált kiindulópontnak kell lenni. A központban viszont a kultúra által igazolt értékek áll-

nak. Ilyen központ, mint korábban Kálvintól is idéztem a Biblia. Az individuális, di� erenciáló 

fejlesztés új didaktikai, neveléstani fogalmak elmélyítését is jelenti.  Azt látjuk, hogy bizonyos 

kifejezések, melyek nagy szerepet, sőt vezérszerepet játszottak, egészen eltűnnek, s helyettük 

mások jelennek meg. Így pl. az erény, jellem, fegyelmezés, tekintély, büntetés, általános művelt-

ség, sokoldalú érdeklődés, kultúrfokok, formális fokok, tanalak, katechizálás, rávezetés, stb. 

sajnos már elavult fogalmak lettek, azonban nevelési tartalmuk ma is változatlan, tehát reha-

bilitációra szorulnak. Ugyanakkor új és más tartalmú fogalmak jöttek létre. Így: művelődés, 

kultúra, személyiség, spontaneitás, öncélúság, szabadság, megértés, aktus, alkotó tevékenység, 

öntevékenység, komponensek, kompetencia, motiváció.

Napjainkban ismét új (akármennyire is hihetetlen) alapfogalom: az érték, amely � lozó� -

ai, teológiai fogalom, de a pedagógiának is alapvető fogalma. A teológia feladata az értékek 

megállapítása, a pedagógia feladata az értékek megvalósítása – vallotta Kerschensteiner. A 

„megvalósítás” ismét egy újabb problémához vezet, a pedagógiai aktus fogalmához, amely 

több értelemben is az akaratra épít.

A társas-lelkületi együttműködésre, morális életvitelre történő felkészítés véleményem sze-

rint is közvetítő – segítő művészet tetőpontja. A kognitív tartalmak kezelése során a lelkületi 

minőséget is szükségszerű kiteljesíteni. Fontos, hogy a belső tartalmak, az önrendszer építése 

ne félelemorientáltan, hanem szeretetmotiváltan, vagyis pozitív lelkületi együttműködéssel 

történhessenek. Jól bizonyítható, hogy ennek ellenkezője – hiszen a félelemmotiváció lelki 

bénultságot okoz. A világunk félő fél emberekkel lesz tele, akik önzők és életutakat az önhittség 

és nem a nemes önbizalom vezérli. A nemes önbizalom rugói (Arany János nyomán) a minő-

ségi nevelés, a gyermeki sajátosságokból kiinduló, értékközpontú, kompetenciaalapú fejlesztés 

mozgatói, motívumai. Ezt a többdimenziós nevelést szintetizáló nevelésnek nevezhetjük el, 

mert a nevelési cél-és feladatrendszer kettős determinációján alapul, megvalósítási síkja pedig, 

az erkölcsi értékek, igazságok talaján teljesedik ki.
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XI. A NEVELÉS KOMPONENSEINEK SZINTÉZISE TÁRSAS-
LELKÜLETI ALAPON 

A szintetizáló nevelési gyakorlat: az erkölcsi értékek, szellemi kompetenciák matematiká-

jának, meta� zikájának érvényesítése.

Mint az előzőekben is értelmeztük a szintetizáló nevelés a herbarti tudományos alapokra épít. 

Herbart, vagy akár Fináczy szerint a pedagógia, a nevelésre vonatkozó egyetemes elveket – mint 

például, hogy minden nevelés jobbítani, erkölcsösíteni akar, vagy, jó példa, példázat nélkül nincs 

nevelés, illetve, hogy minden kultúra az erkölcsiségre irányul. (Herbart, 1805). Az alap, melyre 

például Fináczy pedagógiai rendszerét felépíti, a már korábban említett abszolút tökéletesség: 

az Isten. Herbart kijelentette, hogy a pedagógia önállóan megáll, mert noha az etikából veszi a 

célokat, a pszichológiából az eszközöket és merít a 4 lozó4 ából is, de ezeket magába olvasztja, 

s nem maga olvad más tudományokba. Ebből fakadóan a neveléselmélet felhasználja az isteni 

kijelentéseket, örök igazságokat, amelyek meta4 zikai törvényszerűségek, úgy is fogalmazhatunk 

igazolt matematikai tények, állítások, törvények. Egyszerűsítve, olyanok, mint a Pithagorasz- 

tétel. A nevelési alaptörvények alkalmazása elengedhetetlen az egészséges személyiség fejlődési 

menetében. Az egyetemes kultúra története, konkrétan a neveléstörténet tanúskodik ezen tör-

vények érvényesülési eredményességéről. A Tízparancsolat, a Példabeszédek könyve, Pál levelei 

az európai civilizációs neveltségi fokmérői. Természetesen az emberi természetből eredően a 

neveltségi értékek sohasem lesznek tökéletesek, de ugyanúgy mérhetőek, mint bármelyik tudásbeli 

terület. A kimeneti diagnosztika eredményességéhez azonban a bemeneti és az egész nevelési-

oktatási folyamat pedagógiai szakszerűsége szükségszerű. Az igazi, igazságos szellemi-gondolati 

világot is érvényesíteni szükséges. Ehhez a következő tudományos, műveltségi tartalmak adnak 

részletes kifejtési lehetőséget is:

XI.1. Az attitűdváltó, kultúraközvetítő, képesség- és értékrendszert 

szintetizáló pedagógia alaptézisei

1. A pedagógia két évszázados önálló tudomány, mert Herbart tudományosan szintetizálta 

a tudatos emberré válás, a gyermek nevelésének meta� zikai törvényeit, azokat nevelés-

� lozó� ai – etikai – pszichológiai interdiszciplinává fejlesztette. Megállapította, hogy a 

nevelés célirányos tevékenység, amelyet a felelős felnőtt emberek a fejletlenebb egyedek 

javára és a közjó érdekében végeznek. A nevelés lényege „egy emberi reále”, a pneuma 

kiművelése, a társadalomban (társas sokadalom) felelősen közreműködő személyiséggé 

válás érdekében. A kategórikus imperatívus legfőbb jegyei: az önmagára folytonosan 

refrektáló, fegyelmezett, erényes életvezetés, a Teremtés által adott emberi autonómia 

etikus kihasználása, az önreprodukció felelőssége.
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2. A nevelés folyamata időben és térben három szakaszban zajlik. Első a jóakarat feltétele-

inek megteremtése. Az ember teremtettségéből fakadóan esendő, � zikálisan, motoriku-

san a legtöbb emlős élőlényhez képest fejletlen, sőt életképtelen, magára hagyva elpusztul. 

Amint a folyamatos biológiai gondozás következtében megerősödik, igen mozgékony 

lesz. Adottságai nemcsak ösztöneinek nyitnak teret, hanem tudata minden élőlény fölé 

emeli. Igen korán megérti, hogy különb lény mindennél, így biológiai ösztöneit és te-

remtett emberi természetét Mindenhatónak érzi. Ennek domináns eleme a hajlamaiból 

eredő, a mindenáron történő önérvényesítés: az akaratosság. Uralkodni szeretne „Min-

denek” felett. Cselekvéseiből kitűnik, hogy felnőtt élettársait csupán eszköznek tekinti 

önös akaratának megvalósulásához. Csupán 2-3 éves, de szellemisége szinte kiteljesedett, 

de térben erősen korlátozott, ezeregy veszély leselkedik rá. Felelős környezete a család. 

A család alapvető társadalmiasult feladata a gyermek megóvása, védelme a veszélyektől. 

Ez korlátokkal történhet, és elővigyázatos kormányzási manőverekkel. Herbart kor-

mányzásnak nevezi ezt a nevelési szakaszt, pedig még Ő nem élhette bele magát egy 

száguldó autó manőverezési műveletébe, mint a ma felelős vezetői, a szülők. XXI. századi 

hasonlatunk alapján, minden vezető-nevelő tudja, hogy a „jó úton” lehet jól, gyorsan, 

de biztonságosan haladni. Természetesen a közlekedési szabályokat is be kell tartani, 

mert, ha „nem”?... És ez a „nem” a dac korszakos gyermeknél törvényszerű! Viszont 

az is törvényszerű, hogy a járható útra térítjük az eltévelyedettet. Méghozzá a pneuma 

működésének meta� zikai törvényszerűségével: a gyermeki akaratosság megtörésével, 

annak érdekében, hogy a jóakarat teret nyerhessen.

3. A nevelés második szakasza az emberi természet egy másik domináns jegyéből a kíván-

csiságból fakad. Azt szoktuk mondani, hogy a természetesen gondozó családi környe-

zetben már korai gyermekkorban megjelennek a kérdések: mi ez, ki ez, sőt egy bonyolult 

változat a válaszadás szempontjából, a miért, sőt milyen. A válaszadás nem könnyű! 

Lehet a válasz igaz, vagy hamis, őszinte, de hazug is. A családi nevelési közegben, akkor 

segítjük a kíváncsiság helyes irányú fejlődését, ha őszintén, etikusan, szeretetteljesen 

válaszolunk. Ne manipuláljunk, hogy nekünk könnyebb legyen a válasz, vagy az általunk 

helytelennek, de esetleg a közéletben kondicionált elvárásoknak megfeleljünk. Termé-

szetesen ebben a gyermeki korban, időben és térben már nem marad magára a laikus 

nevelő a szülő. Megkezdődik a professzionális, hivatásos nevelés időszaka. Herbart ezt 

a korszakot nevezi a vezetés nevelési időszakának. Az óvodai, iskolai nevelés: a közne-

velés tudományos pedagógiai alapon működik. Professzionális nevelők segítik a szülők 

munkáját, akiknek természetesen az is feladata, hogy megnyugtassa a szülőket, hogy a 

családdal együtt a lehető legjobbat szeretnék a növekvő gyermeknek, annak érdekében, 

hogy boldoguljon(boldog legyen) a társadalom különböző közegeiben. A mesterségbeli 

tudása pedig a pedagógusnak abban rejlik, hogy a gyermek legfőbb lelki szükségleteit 

kezelje. Ezeknek kezdetben továbbra is a biztonság, az ősbizalom az alapja, amely szintén 

a szereteten alapul, de ez már nemcsak a szülői szeretet, hanem krisztusi testvéri szeretet. 
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Ez egy pedagógiai alapviszony, amely mellérendelt társas viszony, amelyben a gyermek 

növekedhet, a nevelő „növelhet”. Méghozzá a legteljesebb növekedés ebben a korban a 

gyermeteg kíváncsiság érdeklődéssé növekedése. Az érdeklődés a pedagógiában csak a 

tudományosan igazolt pozitív nevelési tartalmak iránti fogékonyságot jelenti! Természe-

tesen (az emberi természetből fakadóan) szinte életünk végéig megmarad a kíváncsiság, 

mint a bűn egyik forrása, de a jól szervezett nevelés nemcsak a természet fényében teljesíti 

ki az érdeklődést, hanem a kegyelem világosságánál látható valóságot is bemutatja, amely 

nem más, mint az örök Élet.

4. A nevelés harmadik szakasza az autonómia kiteljesedése: „ember lenni mindég, minden 

körülményben”. Az emberi kiteljesedés, a neveltségi lehetőségek szintetizálódása. Kapott 

tálemtumaink (adottságaink), IQ – EQ – SQ –TQ alapú génjeink, mémjeink harmonikus 

összerendeződése. Ezáltal jön létre a pozitív életvezetés, a mikro- és makrotársas-lelkü-

let, a világnézet.

5. A nevelés kettős determinációja: gyermeki sajátosságok, és az értékvilág szintézise: A 

nevelés támaszkodik az emberi természet sajátosságaira, illetve a gyermek egyéni képes-

ségeire, és fejleszti azokat. Az emberi természet a Teremtés eredménye. A teremtett ember 

kezdetben hajlamai szerint viszonyul környezetéhez, a gyengébb „ellenállás” felé mozdul 

addig, amíg akaratereje nem tudja uralni. A nevelés szempontjából talán a legfontosabb 

hajlam a kíváncsiság, amelynek kezelése az új iránti fogékonyság professzionális ered-

ményét, az érdeklődést indukálja. A gyermek áll a nevelés kiindulópontjában, de nem 

a központjában. Lényeges kiindulópont a gyermeki sajátosságok életkoronkénti pontos 

ismerete és az egyes gyermek diagnosztizálása: miben ügyes, miben szorul segítségre. A 

tökéletesedés helyes iránya, központja: az örök Élet.

6. A nevelési cél és feladatrendszer az értékes életet és az emberi (gyermeki) természet tö-

kéletesítését szolgálja. A mikro, és makro társadalom is az Élet kiteljesedésére kell, hogy 

törekedjék. Ennek értelmében vigyázni kell, mert a valóság (a való világ) és az Élet nem 

minden elemében korrelál. Az értékduálok a valóságban sokszor az igaz-hamis tartomá-

nyok síkján összemosódnak, és ilyenkor csak az „eredeti lelki iránytűvel” igazodhatunk 

el. Az elővigyázatosság segítségével juttathatjuk a gyermeket az „Élet mezejére”. Lénye-

ges, hogy az iskola hagyja megélni a gyermekkort, tartsa tiszteletben annak természetes 

sajátosságait, fejlődési szakaszait. Az iskolai oktatás ne haszontalan ismeretanyaggal 

töltse tele a gyerek fejét, hanem fejlessze értelmi és erkölcsi képességeit. Az iskola legyen 

aktív, használja ki a gyermek természetes cselekvési vágyát, támaszkodjék a játékra. 

Életszerű munkatevékenységeivel szerettesse meg a gyermekkel a munkát. Ez az ÉLET 

útja, amely előre visz térben-időben: a „mi tudatú” társadalomba (társas sokadalomba).

7.  A lelkület (pneuma) pedagógiai funkciójának értelmezése: A probléma pedagógiatör-

téneti megalapozottsága már Erasmusnál, Schleiermachernél, Pestalozzinál, Herbartnál 

és Petersennél is olvasható. Ha összekapcsoljuk a keresztyén humanizmustól a XX. szá-

zad első feléig terjedő európai tendenciákat, azt látjuk, hogy a nevelési cél az értelmi 
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nevelés és az érzületi együttműködés közös, együttes megvalósulása volt, hisz a mé-

lyebb interiorizáció tekintetében kettősség, sőt később a magyar gondolkodásban négy 

együttes oldal is megfogalmazódott: értelem – érzület – spiritualitás - társas-lelkület. 

Imre Sándor például, kidolgozta az érzületi pedagógiát. Az értelem kiművelése mellett 

kiteljesítette a jól ismert pedagógiai alaptörvényt: „semmi nincs az értelemben, ami ko-

rábban ne lett volna az érzékekben”. Az érzékelés � ziológiailag, pszichikailag, biológia-

ilag értelmezett folyamat, amelynek genetikus eredete van, de ugyanakkor az érzékelés 

érzületekké alakul át. A � zikális érzékelésnek beépülési eredményei tetten érhetők az 

emberi kognitív szférában. Például a felidézéshez, reprodukáláshoz érzületi tényezőre 

is szükség van. Ezzel megtalálhatjuk azt az értelmi – érzületi képességhalmazt, mellyel 

a legmélyebb lelki réteget, a „herbarti reálét”, a pneumát hozzuk működésbe.

8. A lelki képességek kiművelése: Mint az előzőekben is írtam Karácsony Sándor táras-

lelkületi, az „én és a más(ik)” társas-relációjának képességfejlesztési modellje alapján 

analizálható. Ezt Zsolnai Anikó tanulmányaiban a szociális (szociatív) képességek fej-

lődésével, fejlesztésével rokonítja. (Zsolnai Anikó, 2006)

9. A szintetizáló nevelési gyakorlat; az erkölcsi értékek, szellemi kompetenciák matemati-

kájának, meta� zikájának érvényesítése: Mint az előzőekben is értelmeztük a szintetizáló 

nevelés a herbarti tudományos alapokra épít. Herbart, vagy akár Fináczy szerint a pe-

dagógia, a nevelésre vonatkozó egyetemes elveket – mint például, hogy minden nevelés 

jobbítani, erkölcsösíteni akar, vagy, jó példa, példázat nélkül nincs nevelés, illetve, hogy 

minden kultúra az erkölcsiségre irányul. (Herbart, 1805). Az alap, melyre például Finác-

zy pedagógiai rendszerét felépíti, a már korábban említett abszolút tökéletesség: az Isten. 

Ebből fakadóan a neveléselmélet felhasználja az isteni kijelentéseket, örök igazságokat, 

amelyek meta� zikai törvényszerűségek, úgy is fogalmazhatunk igazolt matematikai té-

nyek, állítások, törvények. Egyszerűsítve, olyanok, mint a Pithagorasz-tétel. A nevelési 

alaptörvények alkalmazása elengedhetetlen az egészséges személyiség fejlődési menet-

ében. Az egyetemes kultúra története, konkrétan a neveléstörténet tanúskodik ezen tör-

vények érvényesülési eredményességéről. A Tízparancsolat, a Példabeszédek könyve, Pál 

levelei az európai civilizációs neveltség fokmérői. Természetesen az emberi természetből 

eredően a neveltségi értékek sohasem lesznek tökéletesek, de ugyanúgy mérhetőek, mint 

bármelyik tudásbeli terület. A kimeneti diagnosztika eredményességéhez azonban a 

bemeneti és az egész nevelési-oktatási folyamat pedagógiai szakszerűsége szükségszerű. 

Ezek a tényezők a társas-lelkületi együttműködés szabályszerűségei, amelyek a pedagó-

gia közvetítés, mint lelki áramlás (  ow) törvényszerűségeivé válnak: a jövő iskolájának 

minőségét jelentik.

10. A gyakorlati pedagógia kihívásai: Egy társadalom polgárainak neveltségi a szintetizált 

képességtartalmakban jelentkezik. Ennek megnyilvánulása a civilizált emberi viselke-

dés, életvezetés. A közös tartalmak leginkább az erkölcsi nevelésben szintetizálódnak, 

ezért a köznevelésben sokkal erőteljesebb hangsúlyt kell kapnia ennek a területnek. Az 
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érzületi nevelésnek már 3 éves kortól az óvodai nevelés centrumába kell kerülnie, hogy 

időben megnyílhasson az SQ alapú képességek kibontakozása a társas-lelkületi közös-

ségépülés érdekében. Az érdeklődésre nevelés sorsdöntő szakaszában sokkal di� eren-

ciáltabban szükséges az iskolai tevékenységek skáláját biztosítani. Az etikus kreativitás 

kiteljesedése érdekében a manuális, � zikális tevékenységek, foglalkozási formák gya-

korlótereinek kiépítése nem tűrhet haladékot. A 8 osztályos egységes, elsősorban, szinte 

csupán kognitív képességeket kiművelő egységes általános iskola mielőbbi átalakítása 

szükségszerű!

XI.2. A köznevelési alapviszony helyreállításának útja 

a szintetizáló nevelés

A nevelés, mint tudományos kategória: Az „igazi” pedagógia a társadalom egyetemes cél-

jait megfosztja egyeduralmától. A világ történéseit a Történelem Urának, a természet rendjét 

a Természet Urának tulajdonítja. Az indivídumot jogokkal ruházza fel, igazi ember-társakkal 

áldja meg, hogy ne féljen az „emberektől” a társadalomtól. Ugyanakkor felhívja a � gyelmét, 

hogy ne csak saját korlátait zúzza szét, hanem gondolkodjon az Universumban, higgye a transz-

cendenciát; magabiztosan kijelenthesse, nem félek, mert félem a Teremtőt, a Rend, és az Élet-

Halál Urát! Az individuum eligazodását a lelki iránytűre bízza, amely valós értékekre, etikus 

kultúratartomány irányába áll be.

A nevelésre vonatkozó több évezredes elmélkedéseket Herbart úgy emelte tudománnyá, 

hogy felismerte a kétpólusú, az etikára és a pszichológiára épülő rendszert. Az etika a nevelés 

célját; a lélektan az útját mutatja. A kettősség közös tartománya az emberi reálé: a lelki kata-

lizátor vagy prizma. A reálé a lelki működés alapja, közvetítő erő a biológikum és a társadalmi 

hatások között.

A tudományos pedagógia léte a reálé működésének helyes felfogásán és a jelenlegi társadalom 

tudatának - nemzeti, keresztyén és humanista tudat - együttműködésén múlik. Valószínű, hogy 

mindegyiknek megvan a maga különleges igazságmagva, bűn valamelyiket kirekeszteni, vagy 

egymás ellen hangolni.

Mindhárom tudat hatalmas információáradatot zúdít az i� úságra, amelyek közül válogatni 

kell! A válogatás-eligazodás szellemi iránytű segítségével lehetséges. Az értelmi iránytűvel 

még meg is birkózunk, de sokszor hiányzik a lelki iránytű. Karácsony Sándor a lelki iránytű 

segítségével a keresztyén értékekre talál, amelynek alapvető szabályforrása a Szentírás. Egy 

holland gondolkodó, Colijn Henrik ugyanerre az eredményre jutott:

„A Bibliának kell lennie annak a villamossági központnak, ahonnan a villamos áram szét-

ömlik az egész oktatásban, hiszen a keresztyénség a népek történetére és művelődésére évszá-

zadok óta oly hatalmas befolyást gyakorolt, hogyha a keresztyénséget, mint világtörténelmi 
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tényezőt kikapcsoljuk, akkor sem a magunk korát, sem a korábbi év- századokat nem tudjuk 

megérteni.”122

A nevelés, mint közvetítőművészet

Karácsony Sándor gondolatai a pedagógiai közvetítésről: a pedagógia átadó, közvetítő mű-

vészet.

Ennek alaptézisei:

A világban és az egyénben egyaránt az Isten rendje uralkodik.

A nevelés célja a tökéletesség, az „Isten-képűség” helyreállítása.

Minden társadalom a maga képére akarja nevelni az i� úságot.

A nevelés alappillére a szabadság és a szentség.

A pedagógia művészet, a pedagógus átadó-közvetítő művész.

A nevelésben minden eset egyedi, a nevelés-oktatás egységet alkot.

A nevelés egzisztenciális viszonyulás. 

A gyermeki fejlődés időben lépcsőzetes társas-viszonyulás. 

Szabadságra a növendék autonómiájával nevelhetünk.

A demokratikus nevelés az anarchia „ellenmérge”. 

Az iskolai fegyelem a tanulói tevékenység minőségétől függ (unalom!).

Az érdekes iskola: gyermekkor – játék, serdülő – cserkészetféle. 

A tanulási folyamatban a gyermek kérdez – érdeklődés fejlesztése. 

A tanár-diák kapcsolat „testvéri reláció” – mellérendelő viszony.

Az oktatás-centrikusság hajlamos a „keresztrejtvény-kultúrára”.

A tananyag: maga az ÉLET, nem a VALÓSÁG.

 A megértés a Szentlélek ajándéka – a lelki iránytű szerepe.

A másság elviselése önmagunk elfogadása.

A familiáris viszony a legfontosabb nevelési alapegység. 

A nevelés és a társadalom relációja, a familiáris alapviszony.

A nevelő-növendék viszonya: a mellérendelő viszony.

A növendék autonómiája: a megértés lényege.

Az Én – a Másik – Más alkalmazása a pedagógiai gyakorlatban.

Az értékes kultúratartomány közvetítése.

A nevelés indirekt értelmezése.

Az oktatási rendszer, mint „keresztrejtvény-kultúra” átalakítása.

A lélektől lélekig történő pedagógiai hatás.

122 Szöveggyűjtemény - Az iskola pedagógiai arculatának tanulmányozásához, Szerk.: Szenczi Árpád 
(KRE-TFK Nagykőrös, 1990.)
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XI.3. A szintetizáló pedagógiai program alapjai, konkrét előzményei

Nevelés természetes közegben: cserkészet és erdőpedagógia

A programok a természetben, természetes körülmények között szerveződnek. A magyar 

cserkészet pedagógiai gerincét tekintve Karácsony Sándor nevéhez kötődik. Hiszen már 

pedagógiai pályájának elején társelnöke volt a Magyar Cserkészszövetségnek és az ő nevéhez 

fűződik a regős cserkészet létrehozása is. Melynek gyakorlata az volt, hogy tanult � atalok 

elmentek az ország egy-egy vidékére és ott anyagot gyűjtöttek: meséket, dalokat, szokásokat, 

jellegzetes tárgyakat. Mindezt nem öncélúan tették, hanem megtanulták és előadták a 

helybelieknek, vagyis számot adtak tudásukról. Acélból, hogy a helybelieknek a saját értékeiket 

megmutatva, szembesítették önmagukkal egy kívülálló szemszögéből nézve.  Ez volna a 

nemzetnevelés egyik gyakorlati alappillére: emberi kapcsolatok kiépítése nemzettársainkkal, 

felmenőinkkel, nagy gyakorlati és elméleti tudást felhalmozott emberekkel. A népi kultúra 

megismerése utánajárás, érdeklődésvezérelt kutatás következtében. 

A cserkészet életrendezés: a tíz törvény nem más, mint a demokrácia törvényeinek 

gyűjteménye – a serdülők nyelvén. 

 A cserkészet célja a � atalok lelki, � zikai, szellemi és érzelmi adottságainak, valamint 

szociális érzékének kifejlesztése istenhitre alapozott neveléssel. Arra akarja nevelni a � atalokat, 

hogy művészei legyenek életük tökéletesítésének, kibontakoztathassák képességeiket és jellemes 

egyéniségként hasznos tagjai legyenek a helyi közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek és 

ez által járuljanak hozzá a világ jobbá tételéhez. A magyar cserkészet fontos célja a magyar nép 

A vallásosság nem egy plusz program a cserkészetben, hanem az egésznek a miliője, a 

légköre. Baden-Powelltől, a cserkészet megalkotójától is számon kérték, hogy a cserkészettel 

kapcsolatban külön nem beszél Istenről. Erre ő azt felelte: „Miért, a levegőről sem szoktunk 

külön beszélni, de jól tudjuk, hogy nélküle nem létezhetünk.”

Nemzeti értékeink őrzésének leghatékonyabb módja, ha a megismerésük: élménnyé válik. 

A tábor minden ízében az élménypedagógia leggazdagabb módszere. A táborozás élménye 

pótolhatatlan a gyermekek számára. Egyben a legintenzívebb nevelési közeg. Nevelő és 

növendékek: egy időben, egy tálból, egy bokorban, együtt fázva, együtt izzadva éli át az ÉLETET.  

A táborozás állandó programpontjai: zászló(fel/le)vonás, áhítatok, táborépítés, portyák, túrák, 

éjszakai túra, falukutatás (elődje a regős cserkészet), forgószínpad(főzés, mosás, kézműves, 

történelem témában), számháború, métázás, tábortűz vagy éjszakai őrség. 

Epochális oktatás terve 

Az epochális tervezés lényegében azt jelenti, hogy a tananyagot tartalmi egységekre, 

korszakokra, tevékenységkörökre (epochákra) osztják. Három héten át a főoktatás keretében 

(heti 8-10 órán keresztül) ugyanazon tantárggyal foglalkozik egy-egy osztály, majd váltanak, és 

következik az újabb tantárgy. Ilyen módon alkalom nyílik az adott témában való elmélyülésre. 

(Németh László tantervelmélete szerint.) Az órákon – a nyelvórák kivételével – a gyermekek 
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nem használnak könyveket, hanem a saját maguk által vezetett füzetekből tanulnak. Ezek a 

„saját könyvek” az évek során folyamatosan egészülnek ki. Óriási előnyük a tankönyvekkel 

szemben, hogy a gyerekek a magukénak érzik és szeretik őket.

Zsolnai József ÉKP tanterve

A program szerint a sokoldalú képességfejlesztést mindenki számára elérhetővé 

kell tenni, ennek színhelyéül pedig az iskolának kell szolgálnia. A gyermekeknek lehetőséget 

kell biztosítani, hogy minél több területen kipróbálhassák magukat, hogy érdeklődésük 

kialakulhasson.

A képességfejlesztő iskola általában egész napos iskolaként működik, de akár működhet nem-

egésznaposként is (helyi körülmények befolyásolhatják). Egy a fontos, hogy ez az iskolatípus 

nem szakad külön iskolára és napközire. Az iskolában egész napos foglalkozás működik, 

nemcsak délelőtt, hanem délután is vannak órák. A tanítás beosztása igazodik a gyermekek 

„szellemi” állapotához, délelőtti órák között szerepel a matematika, természetismeret, magyar 

nyelv és irodalom, stb., amelyek több koncentrációt igényelnek a tanulóktól. A délutáni órák 

között pedig inkább készségtárgyak sorakoznak: bábozás, néptánc, környezet- és vizuális 

kultúra (KVK), amely órákon több hangsúlyt fektetnek a játékosságra, ahol a diákok alkotó 

tevékenységet végezhetnek. (A szervezeti kultúra nemzetközileg is összehasonlítható a 

peterseni jéna-plan modellel.)

Az ÉKP egy olyan iskolai program, amely 1-12. évfolyamot nézve illeszkedik a nemzeti 

alaptantervhez, műveltségi területeihez és a műveltségi területek oktatásának közös 

követelményeihez. A tantárgyi programot átszövi a nyelvi és vizuális kommunikáció. Kiemelt 

szerepet kap az érintkezéskultúra: a jól érthető tiszta beszéd, igényes fogalmazás írásban és 

szóban egyaránt, illemtudó, toleráns viselkedés.

A program saját taneszközökkel, tanítási programmal, pedagógiával rendelkezik, amely 

a mindennapi, erkölcsi, művészi és kognitív értékkel való rendszeres kapcsolatot biztosítja a 

tanulók számára. Az ÉKP törekszik a magyarságtudat erősítésére.

A tanulók szívesen járnak iskolába, mert a tanítási órákat átszövi a játék, amely könnyebbé 

és élvezhetőbbé teszi a tanulást, amelynek eredményeképpen a gyerekek szebben beszélnek, 

ügyesednek, környezetükkel szemben igényessé válnak. A pedagógusok a tanítási órák során 

kihasználják a játékok fejlesztő hatását.

Az értékközvetítő és képességfejlesztő program jellegzetessége, hogy mind a hátrányos 

helyzetű, lemaradó gyerekek felzárkóztatására, mind a tehetségesek megfelelő terhelésére, 

fejlesztésére egyaránt � gyelmet fordít. Minden gyermeket minden tevékenységből a neki 

megfelelő tempójú tanulásra kell késztetni. Lehetővé kell tenni, hogy minden tanuló a számára 

lehetséges legnagyobb teljesítményt érje el minden tevékenységből.

Fontos az, hogy a gyermek az iskolában is otthon érezze magát. A tanulási színtér otthonossá 

tétele viszont nem kizárólag a pedagógus feladata. Ahhoz, hogy a gyermek otthonosabban 

érezze magát, ami leginkább az első években bír kiemelt fontossággal, saját magának kell egy 
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olyan környezetet kialakítania, ami biztonságérzetet nyújt számára. Azzal, hogy a gyerekek 

saját maguk dekorálják a termet, ahol az egész napot töltik, nemcsak otthonosságot teremtenek, 

hanem alkotási vágyukat is kiélhetik, fantáziájukat mozgósíthatják. Az osztály díszítésével 

elégedettséget érezhetnek, hogy mindez az ő keze munkájuk, valamit alkottak. A dekorációnak 

két funkciója van: informál és szépít. Az előbbiben nagy munka jut a tanárnak, az utóbbiban 

pedig inkább a diáknak. 

Nemcsak a dekoráció fontos az otthonos környezet kialakításában, hanem a terem 

elrendezése is. Kevesebb szerep jut a tanári asztalnak, fontos az, hogy ne a terem közepén 

legyen, hanem inkább a szélén, a sarokban (funkciója sok esetben csak rakodófelület). A 

pedagógus feladata nem a frontális oktatás, hanem az, hogy minél több időt töltsön a gyerekek 

között, óra közben közvetlen kapcsolatot alakítson ki a diákokkal, és ne csak „az asztal mögül 

szemlélődő tanár” legyen. 

Tanterv és di� erenciálás alapelve: „Mindenki egyenlő, de nem egyforma!”

Az iskolát és a tanítást kell a tanulóhoz illeszteni /adaptálni/ és nem a tanulót a nevelési 

célokhoz idomítani. A di� erenciálás tanításelméletének fontos alapelve a létező különbségek 

ismeret, felismerése, elismerése. A tanulók közötti különbségek biológiai, pszichológiai és 

szociológiai jellegűek.  Valamennyi különbség az öröklésre és szocializálódás során szerzett, 

tanult tapasztalatokra, de valójában e két alapvető és meghatározó közös hatásra vezethető 

vissza. 

A di� erenciáláshoz a tanulásszervezésben két jelentést tulajdonítunk: egyik a pedagógiai 

szemléletet / tanári érzékenység/ és a másik a pedagógiai gyakorlatot / mely az illeszkedést 

próbálja megvalósítani a rendelkezésére álló eszközökkel/. 

Az egyéni különbségekhez illeszkedő, di� erenciált tanulásszervezés leghatékonyabb 

eszközének a tanítási tartalom/tantárgyak, programok/ és a tanítási idő /óraterv/ rugalmas 

kezelését tartja.

A projektoktatás rendszere nyomon követhető:

A valós élet közelítés az iskolai neveléshez, ugyanakkor az etikus életvezetéshez!

A természetben, társadalomban, gazdaságban jelentkező alapvető problémák, okozati ösz-

szefüggések megismertetése a tanulókkal.

A tanulók számára felhasználható ismeretek közvetítése.

A tanulók felelős állampolgárrá fejlődésének elősegítése.

A projektpedagógia célja a konstruktív életvezetés elsajátítása, amely feltételezi a tevékeny-

ségközpontú oktatást. 

A projektpedagógiában a gyermek az oktatás alanya, aki kialakított egyéni érdeklődésével, 

szükségleteivel, aktivitásával, belső hajtóerejével formálja, alakítja, fejleszti saját személyiségét.

A projektpedagógiában feloldódnak a tanóra és az osztály kereti. Ha egy osztályon belül 

projektet szervezünk, az osztály helyett a csoportok és az egyének dominanciája érvényesül.

A projektpedagógiában a gyerek kérdései által választott vagy elfogadott tananyag a téma. 
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Ehhez fogalmaznak a résztvevők saját maguk által teljesíthetőnek vélt célokat, feladatokat. Nem 

a követelmény, hanem a gyermek aktív részvétele a rendező elv.

A projektpedagógiában a gyerek elsősorban fejlődik, és nem fejlesztik. A hagyományos 

pedagógiában motiváljuk a gyereket, a projektpedagógiában szükségleteitől vezérelve motivált.

A projektpedagógia módszerei közül a három leggyakrabban használt a beszélgetés módszer, 

a kutatás módszere és az önálló tevékenység módszere.

A projektpedagógia egyik fontos jellemzője a tevékenységközpontú oktatás, amely nehezen 

képzelhető el eszközök nélkül. Az eszközök jelenléte inspirálóan hat a kreativitásra, mind a 

tanár számára az óra előkészítésében, mind a tanulók számára a megvalósításban.

A szervezési módokra az egyéni, vagy csoportmunka jellemző, viszont különböző 

korosztályok együttműködése is lehetséges.

A projekthely leggyakrabban természeti környezetben, könyvtárban, laboratóriumban, 

kutatóhelyen, múzeumban valósul meg. 
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XII. A SZINTETIZÁLÓ PROFESSZIONÁLIS NEVELÉS (SZPN) 

XII.1. Eddigi tudományos előzmények

Elemzésem során célirányosan leginkább a magyar pedagógia gondolkodóira 

támaszkodom a tíz nevelési terület szintézise során, bizonyítva ezzel is, hogy a magyar 

neveléstudományban és a köznevelésben is a polgári korszakokban már jelen voltak felsorolt 

kompetenciatartományok:

Meta� zikális (szellemi) kompetencia – Pauler Ákos 

Esztétikai (természetes-rendi) kompetencia – Weszely Ödön

Menthális-spirituatív (érzületi-lelkületi) kompetencia – Imre Sándor 

Morális (erkölcsi) kompetencia – Kozéki Béla

Kulturális-kommunikatív (értékorientációs) kompetencia – Zsolnai József

Kognitív (értelmi) kompetencia – Nagy József

Szociatív, kommunikatív (társas-lelkületi) kompetencia – Karácsony Sándor

Kreatív (alkotó-akarati) kompetencia - Németh László

Szomatikus (fokozott életképességi-� zikális munkavégzési) kompetencia – Gáspár László

Művészeti (társas-érzületi) kompetencia – Kodály Zoltán

A professzionális nevelési műhelyek típusainak kiépítése a szintetizáló tanterv alapján:

Legfontosabb alapelvek:

Az értékrendszer szellemi síkjainak tudatos kezelése: a mese, vízió, isteni gondviselés 

anankológiai szintézise

Az értékrendszerből fakadó nevelési feladatok felbontása, aktív gyakoroltatása

A kognitív, az érzületi, a társas-lelkületi kompetencia elemek tudatos fejlesztése

A tanár-diák reláció demokratikus viszonyrendszerének tudatossága

A gyermeki hit, lelki szükségletrendszer érvényesítése

A szülői nevelés partneri viszonyba állítása

Műhelytípusok:

Szellemi, spirituális műhely

Akadémiai műhely

Kommunikációs műhely

Művészeti műhely

Lelkületi-közösségi műhely

Környezeti alkotó műhely

Sport-játék műhely
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A műhelyek szellemiségét szintetizáló célirányos nevelési feladatok:

Élet� lozó� ára, világszemléletre, közerkölcsre (morál) nevelés

Fokozott életképességre, életpályára, önbizalomra, hitre, akaratra, (moralitás) nevelés

A természetes rendre (esztétikumra), környezettudatosságra nevelés

Nemzeti öntudatra nevelés

Állampolgári kötelezettségekre, demokráciára, teokráciára nevelés

Lokális társas kultúrára, felelősségvállalásra nevelés

Családi életre nevelés

Egyéni életvitelre, gazdálkodásra, kreatív tevékenységre, gazdaságosságra nevelés

Jogszerűségre, igazságosságra nevelés

Digitális technikára, médiatudatosságra nevelés 

A műhelyek tantervi programjának felépítése szakmai munkaközösségek szakfeladata!

A műhelyek létesítményigényei bőségesen túlmutatnak a mai megszokott, csupán 

hagyományos osztálytermek rendszerén, sokkal tágabb életteret kívánnak a szokásosnál.

Fenntartásukban nagy szerepet játszik az önfenntartás, a produktív, értékteremtő munka!

A gyermekek a mindennapi tevékenységekben értékproduktívan közreműködnek. 

Környezetükhöz jó gazdaként viszonyulnak. Magatartásuk mércéje a természet esztétikuma.

XII.2. A szintetizáló professzionális nevelés ökológiai háttere

Az ökológia az élőlények és környezetük közötti kapcsolatrendszer tudománya. A 

szintetizáló nevelés szempontjából az emberi viszonyulási rendszert vizsgáltuk: élettelenhez, 

élőhöz, de nem emberhez és az ember az emberhez relációban. A humán ökológia az ember 

és a környezete közötti viszonyrendszert tanulmányozza. A Karácsony Sándor által vázolt 

viszonyulási rendszer Lázár Imre szerint kibővül, a XXI. század diszciplinái alapján pontosabb 

megfogalmazást nyert. „ A humánökológia környezetképében a természeti környezet 

ökoszisztematikus értelmezése mellett a technoszféra (tárgyak technológiák), társas világ, 

szocioszféra (család, csoportok, nemzet), és az infoszféra (hiedelmek, mentalitás, nyelv, média, 

jelképi környezet) egymással is ökológiai viszonylatokat mutató befoglaló közegként jelenik 

meg.” ( Lázár, 2011,15) A szerteágazó kutatások közül jó néhány a családot tartja a központnak, 

hiszen közvetlenül is kapcsolatban áll a makroformákkal, a tágabb értelemben vett globális 

környezettel is! (Menyhay, 1996,1998) Ezzel a mély viszonyulások a tudás, a tudat mellett az egyes 

ember világnézetével szoros relációban áll. „ A koevolúciós többarcúság – a gének és a mémek 

(mint a kulturális átörökítés egységei) által képzett eltérő szintek megnehezítik a biológiai 

ökológiai fogalmak egyszerű átvitelét, szembe kell nézni, hogy kialakult a sajátos kulturális 
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ökológia.” (Lázár, 2011,25) Ez szoros kapcsolatba került az ember létének, gazdálkodásának, 

ökönómiájának rendszerével, amely generál egy négydimenziós tőkeképletet: természeti tőke, 

szervezeti tőke, technológiai tőke és az emberi tőke (Gáspár Tamás, 2012). Ez emberi tőke 

minősége a neveltségtől nagymértékben függ, ezért a legújabb gazdaságtani kutatások egyre 

inkább a pedagógia tudományára is � gyelnek. Keresik a rendező erőt. Mára már egyértelmű, 

hogy az emberi képességek kiművelése szabályos didaktikai rendben történhet (Csapó, 2003). 

Azonban arra is rá kell döbbenni, hogy a rendnek URA is van, a rend fogalma ott van lépten-

nyomon a Bibliában (élő Kozmosz: GAIA-elmélet). Az ember érzületének ebbe az irányban is 

tökéletesedni kell, tehát az SQ (spirituális) adottságok készségekké, képességekké fejlesztése 

sürgető nevelési feladatkör.

XII.3. A gyermeki fejlődés sajátosságaira épülő SZPN iskola jellemzői

1. A spontán jellegű szocializálódás mellett a tudatos enkulturalizáció, értékközvetítés 

domináljon.

2. A gyermek álljon célkitűzéseinek, módszertani megfontolásainak kiindulópontjában.

3. Az iskolai tanulás motiválója – a jutalom várása helyett – a végrehajtandó feladat iránti 

érdeklődés legyen.

4. Az engedelmesség, külső fegyelem helyét foglalja el a gyermek munkavágyából fakadó 

belső fegyelem.

5. Az iskola hagyja megélni a gyermekkort, tartsa tiszteletben annak sajátosságait, 

fejlődési szakaszait.

6. Az iskolai oktatás ne haszontalan ismeretanyaggal töltse tele a gyerek fejét, hanem 

fejlessze értelmi és erkölcsi képességeit.

7. Az iskola legyen aktív, használja ki a gyermek természetes cselekvési vágyát, 

támaszkodjék a játékra.

8. Életszerű munkatevékenységeivel szerettesse meg a gyermekkel a munkát.

9. A pedagógus „iskolai mindentudó” helyett a gyermekek munkatársa, egyéni munkájuk 

segítője legyen.

10. Az iskola támaszkodjék a gyermek egyéni képességeire, és fejlessze azokat.
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XII. 4. Az SZPN célja a jellemformálás: a társas-erkölcsi neveltség, 

életfilozófia, életvezetés kialakítása

„Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És 

akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek.” (Babits Mihály)

A mai korban a babitsi idézet megvalósítása nem egyszerű.

Az emberek elmagányosodtak, kapcsolataik nem működnek. Nem bíznak egymásban, önzők, 

elkeseredettek, ellenségesek. A családok szétestek, a felnőttek lelki betegségektől szenvednek, a 

gyermekek szorongóak, agresszívek, egyre nehezebben kezelhetők. Nincsenek, vagy keveset érők az 

erkölcsi értékek, a lelki tartóoszlopok életünkben, amelyek változatlanságuk és örökérvényűségük 

folytán megtarthatják, megtarthatnák a problémák, nehézségek súlya alatt megroskadt emberek 

életét. Sok felnőtt még érez is magában erőt, energiát, hogy elhordozza ezeket a nehézségeket, de 

döntési helyzetekben erőtlenné válik, nem tudja, milyen döntést hozzon, merre induljon.

Hogyan lehetne ezen változtatni a jövőre való tekintettel? Hogyan valósulhatna meg egyfajta 

értékátadás, mellyel segítségére lehetnénk a családoknak? Hogyan formálhatnánk gyermekeinket 

és hogyan segíthetnénk szüleiket olyan irányba, hogy az ne csak saját életükre, hanem a 

társadalmunk összegészére is hatással legyen? 

Az erkölcsre, az erkölcsi nevelésre vonatkozó elméleti alapvetés újragondolásával.

Az erkölcsi jellem (erkölcsösség) pedagógiai értelmezése

Az erkölcsösség fogalmát ahányan használjuk, annyiféleképpen értjük. Az értelmező szótár 

meghatározása szerint „a cselekvés, a magatartás módja, az azokat befolyásoló általunk, vagy 

a társadalom által helyesnek tartott, olyan szabályok összessége, amelyek túlmutatnak a jog és 

az írott szabályok keretein.”123 Olyan hozzáállás hétköznapi dolgainkhoz, olyan meghatározó 

tényező, amely befolyásolja mindennapi életünket, döntéseinket. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk arról, hogy az erkölcsnek, és az erkölcsi ne-

velésnek mi az alapja. Saját gondolataim megfogalmazását segíti Kecskés Pál, amikor így ír:

„Közmegegyezően erkölcsileg értékesnek a jót, erkölcsileg értéktelennek a rosszat tartjuk.

(…) A legkülönbözőbb dolgokat mondjuk értékesnek. Anyagi dolgokat (élelmet, ruhát) az éle-

tet, s ami fenntartását szolgálja (egészség, biztonság) szellemi javakat, a tudományt, erkölcsöt, 

művészetet, vallást, társadalmi javakat (közjó, jogrend). Értékélményünk tanúsága szerint, az 

értékes dolog viszonyt fejez ki hozzánk, az értékelő alanyhoz, akaratunkra, törekvésünkre, 

érzelmi világunkra hat, azt érinti, indítja, kielégíti. Értékesnek mondjuk általában azt, ami 

valami igényünket kielégíteni képes, s azért vágyunk, törekvésünk tárgya lehet, amit cselek-

vésünk tárgyául tűzünk ki. Az érték fogalmában eredetileg benne értjük a valaki számára való 

értékességet.”124

123 Tudományos és köznyelvi szavak Magyar Értelmező Szótára; www.meszotar.hu/keres/erkölcs
124 KECSKÉS Pál: Az erkölcsi élet alapjai; Jel Kiadó, 2003., 98-99. o.
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„Az erkölcsi élet természetszerű az ember számára. A ember természetes fogékonysággal 

rendelkezik a jó, az erkölcsi érték iránt. Értelmével képes az értéket megismerni, akarata és 

érzelmi világa természetszerűen vonzódik a jó, az érték után. Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy mindig meg is teszi a jót, hogy minden cselekedete értéket valósít meg.(…) Az emberi 

cselekedet különböző mozzanatokból összetett valóság, kialakításánál könnyen előfordulhat, 

hogy valamelyik mozzanat hibája miatt a cselekedet egészében, vagy bizonyos részében nem 

felel meg az erkölcsi követelményeknek. Az erkölcsileg értéktelen cselekedet, magatartás az 

erkölcsi rossz.”125

Az erkölcsi élet alanya, hordozója az egyén. Az egyén azonban nem elszigetelten magában 

álló lény, hanem a társadalom tagja, s a társadalomhoz tartozás mélyen áthatja erkölcsi életét is. 

Az ember erkölcsi egyénisége is csak a társadalmi együttélés fejlesztő, serkentő, öntevékenység-

re szólító ösztönzésére bontakozhat ki. Magáévá teszi a másokkal közös, a csoport egésze által 

vallott eszméket, értéktartalmakat, akaratát, érzésvilágát a közösségben uralkodó indítékok, 

tendenciák hatják át, magára kötelezőnek ismeri el a másikkal közös értékeket, célokat. Aki egy 

érték birtokába jut, annak indító hatásától késztetve, azt másokkal is közli, s az érték, amely 

egy embert hatalmába vett, rajta keresztül másokra is vonzóerővel hat. Az igazság ismeretére 

jutott ember tudását mással is közölni igyekezik, a művész másokra is hatni próbál, az erkölcsös 

emberkötelezve érzi magát, hogy a rossz, a bűn ellen küzdjön, s a jónak követőket szerezzen.

A közösségi erkölcs

A sokféle, különböző típusú társas kapcsolat közül erkölcsi szempontból a legjelentősebbek a 

szoros összetartozást létesítő „közösségek”. A legkisebb, de éppen intimitásánál fogva igen mély 

erkölcsi hatást közvetítő közösség a család. Benne tudatosul a legközvetlenebbül az emberek 

egymásrautaltsága és egymástól való függése. Ezzel a hatásával válik a család a társadalmi élet 

nagy jelentőségű „nevelőiskolájává”. A gyermekneveléshez elengedhetetlen tekintély biztosítása 

önfegyelmezésre, önmagukkal törődésre készteti a szülőket, az egymásról való szeretetteljes 

gondosság leküzdi az önzés szellemét, s az emberi lélek legnemesebb erőit serkenti kibontako-

zásra. A vérségi kapcsolat s a bensőséges lelki viszony a nevelő hatás számára a legkedvezőbb 

feltételeket adja, s  segíti a társadalom számára is nagy értékű társaslelkületi készségek stabili-

zálódását, az egymástól való függés, az egymásért való felelősség tudatát, az egymáson segítés, 

az egymásért való áldozat vállalásának készségét. A személyiség alakulására gyakorolt mély 

hatásával a családi élet erkölcsi szintje a közerkölcs alakulásának egyik legfontosabb feltétele.

A dolgozás, „a munkakör etikai eszmevilága különösen a munka által biztosított becsület, 

a megbízhatóság, a felelősségtudat, a szakszerűség, a pontosság követelményei körül mozog. 

Minthogy az ember egyénisége összenő hivatásával, a munkakör erkölcsi szelleme az egyéni 

erkölcsnek is egyik jelentős tényezője.

A nemzet értéktudatának kifejlődésénél a népi jellem és a történeti tapasztalat jut jelentős 

125 KECSKÉS Pál: Az erkölcsi élet alapjai; Jel Kiadó, 2003., 125. o.
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szerephez. A nép egyéni jellem szerint mutat fogékonyságot az egyetemes értékrend köve-

telményei iránt, egyénileg színeződik életében az egyetemes emberi erkölcs. A nemzedékek 

hosszú során át kialakult értékelés, mint hagyomány él tovább, és széles körben szabályozza a 

közösségi, sőt az egyéni életet is. Az örökléssel magával hozott lelki hajlamaival a társadalomba 

születő egyén magáévá teszi a népi morál követelményeit, úgy tekinti őket, mint az életben 

való eligazodás és boldogulás megbízható irányelveit. A népmorál éltető eleme a hazaszeretet, 

a nemzetközösséghez tartozás tudata.

A hatalommal járó erkölcsi felelősség, s az általa biztosítandó jog és igazságosság követel-

ménye, legalábbis polgárai erkölcsi tudata révén, még abban az esetben is az erkölcsi rendhez 

fűzi az államot (Szent István öröksége), ha vezető szervei az államügyeket az erkölcstől füg-

getlen területnek tekintenék. A valóságban, egy állam népe nemcsak mechanikus emberhal-

maz, irányítása nemcsak technikai kérdés, hanem egymással lelki kapcsolatban álló emberek 

közössége, akiknek egymáshoz való viszonyát, magatartását az államtörvényei, rendelkezései 

széles körben, erkölcsi gondolkodásukat is érintően és alakítóan szabályozzák. Az emberre még 

az esetben is hat a törvény, ha csak kényszerből engedelmeskedik neki, de az állam és a közjó 

érdeke a belső hozzájárulást is megkívánja. Ennek biztosítása érdekében a törvényhozás nem 

térhet ki az erkölcsi igazolás követelménye alól.

Az egyház szerepe nagyon fontos, „elvitathatatlan a kereszténység mélyre menő nevelő 

hatása a családi életre, a népéletre, hivatástudatra, az államvezetésre. A kereszténység szelleme 

megszilárdította, megszentelte a házassági köteléket, a fér�  mellett a nő és a gyermek jogait is 

érvényre jutatta.(…) Az ember személyének és a munka értékének tudatosításával kifejlesztette 

az erkölcsi hivatástudatot. A hatalom Isten előtti felelősségének hirdetésével, az önzés fegyel-

mezésével, az engedelmesség és a hűség szellemének ápolásával az állami együttélés számára 

is alapvető értéket biztosított.”126

Az alapvető erkölcsi elveket az ember különösebb nehézség nélkül képes felismerni, az er-

kölcsi követelmény tartalmi meghatározásánál és alkalmazásánál a tisztánlátás és ítélőképesség 

erkölcsi követelményeinek hiánya, az életkörülmények nehézségei, az önérdeket szolgáló ha-

talmi akarat, az osztályellentét szenvedélye akadályozza az erkölcsi követelmények hiánytalan 

érvényesülését. Az erkölcsi személyiség nem olyan készen adott, amilyen az ember ösztönélete. 

Tudatos munkával kell azt kinek-kinek önmagán kialakítania. A szellemi képességek kifejlesz-

tését kívánja mind az erkölcsi értékelés, mind a cselekvés. Mindkettő az egész embert igényli, 

értelmesség, érzelmi hangoltság, akarati erő egyaránt szükséges az erkölcsi érték felfogásához 

és megvalósításához. (Kecskés,2003)

Az erkölcsi fejlődést a korábbi fejezetben részletesen is kifejtettem. Két része van tehát, ha a 

társadalmi életet alkotó tagok viszonyában nézzük: lehet külső, vagy belső.

A külső típus kifejezést akkor használjuk, ha heterogén csoport moráljáról beszélünk. Ekkor 

egyfelől a kényszerítés, másfelől a kényszerítettség viszonyában élnek a csoport tagjai. Ez az 

126 KECSKÉS Pál: Az erkölcsi élet alapjai; Jel Kiadó, 2003., 133-135. o.
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úgynevezett heterogén erkölcs. Ebben az esetben az egyént egy felette álló és uralkodó egyén 

vagy csoport kényszeríti az általa hozott, vagy jónak tartott szabályok, törvények betartására. 

Az ilyen csoportokban, társadalmakban, mint például az autokratikus közösségek, diktatóri-

kus társadalmak, szülő-gyermek viszony, a tisztelet egyirányú: alulról felfelé irányuló.

A másik típusú viszony az autonóm csoportban létező morál, az autonóm erkölcs (Herbart). 

Az ilyen típusú csoportokban, társadalmakban az önálló tagok kölcsönösen tisztelik egymást, 

és összehangolt együttműködés látható. A csoport tagjai együttesen alakítják ki és fogadják el 

magatartási szabályaikat, törvényeiket, és mivel ezeket jónak, igazságosnak tartják, „önként, 

meggyőződéssel vállalják, és belső parancsra engedelmeskednek azoknak. Ez az autonóm er-

kölcs Piaget meghatározásában: nem velünk született, hanem egyfelől a természeti és társadal-

mi környezet, másfelől az egyén mindennapi interakciója közben, főleg társadalmi környezeti 

hatásra, az értelem, az érzelem, az akarat fejlődésével szoros együttesben alakul ki.”127

A szülő-gyermek, vagy pedagógus-gyermek viszony is heterogén kapcsolat. Amit a felnőtt 

megkövetel, azt a gyermek szentnek és sérthetetlennek gondolja. „Azonban kívül marad a 

gyermek tudatán, és nem vezet el olyan mértékben a cselekvő engedelmességhez, mint ahogy 

a felnőtt kívánná.

Ezzel szemben a kölcsönös megegyezésen és együttműködésen alapuló szabály gyökeret ver 

a gyermek tudatának belsejében, és olyan mértékben válik cselekvő állásfoglalássá, amilyen 

mértékben az autonóm akarattal összeforr. ”128

E két szint összekapcsolása kell legyen a felnőtt társadalom célja. A folyamat, amíg a szabályok 

betartásától eljutunk a belsővé válásig, tulajdonképpen a nevelés. A nevelés az a külső hatás, 

amely céltudatos, tervszerű, hatásos, fejlesztő folyamat. Külső, hiszen a felnőttek akarnak hatni 

a gyermekekre. Céltudatos, hiszen meghatározott célja van: az életrevalóság, a talpraesettség, az 

élhető világ, vagyis a túlélés megtanítása, továbbadása a következő nemzedéknek. Tervszerűség 

alatt érthetjük a tudatosságot, amellyel minden szülő át akarja adni mindazt, amit fontosnak 

tart az életben. Mindez kiegészül a mai társadalomban intézményes nevelésként meghatározott 

rendszerrel, amely az óvodától az általános iskolán át a középiskolákig, vagy még tovább, az 

egyetemekig tart, ahol a tervszerűség alapja és része a rendszernek. Hatásosnak kell lennie, 

hiszen minden mindenre hatással van, és a következő nemzedék túlélése a cél, ezért nagyon 

lényeges, hogy a felnőttek olyan módon tudják nevelni a gyerekeket, hogy az érdekelje, lekösse, 

elgondolkoztassa őket, vagyis hatással legyen rájuk. Az ilyen módon alkalmazott nevelés 

fejlesztő hatású, hiszen a gyermek fejlődését segíti, erősíti, és nem elégszik meg az „eléggel”, 

hanem a „legtöbbre” törekszik, amit gyermekének adhat.

Minden társadalomnak célja a következő nemzedék felnevelése, a tudás, a szeretet 

továbbadása, és az egyén lehető legnagyobb mértékű fejlesztése a megmaradás, a fennmaradás 

127 Dr. KISS Tihamér László: Keresztyén erkölcsi nevelés, Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 
2002.,73.o.

128 Dr. KISS Tihamér László: Keresztyén erkölcsi nevelés, Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 
2002., 75.o.
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érdekében. A gyermeknevelésnek, a nevelés folyamatának tehát azt a cél kell szolgálnia, hogy a 

gyermekek megismerjék az erkölcsi szabályokat, törvényeket, és idővel magukévá is fogadják 

azokat.

XII.5. A jellemformálás, az életfilozófia és a világnézet összefüggései 

Korunk embere félreérthetetlenül magán hordozza a XX. század világválságának szomorú 

nyomait, ezek között is az értékek katasztrofális romlásának jeleit. 

A kiteljesedett ember a maga világát a nagy univerzumra építi, s azokat a dolgokat, amelyek 

gátolják vagy segítik: értéknek, vagy talminak tartja. Ezeket szereti, ráteszi az életét, vagy el-

ítéli, megveti. A világ berendezkedését kultúrának, az ezt összefogó katalizátort erkölcsi, jogi 

rendnek nevezi. 

Az értékek világában beszélhetünk anyagi értékekről, amelyeknek egyik átfogó értékmérője 

a pénz. Minthogy az eszmények felé való törekvésben eszközül használják fel: eszközértéknek 

tekinthető. Beszélünk a szellemi világ értékeiről, amelyek önmagukban is értékesek ezért: ön-

értéknek nevezzük. Önértéknek számít logikai téren a belátás, tudatosság, önállóság. Etikai 

területen az erkölcsi bátorság, igazságosság, és esztétikai területen a harmónia készsége.

Ahhoz, hogy az értékek világában eligazodhassunk a normák segítségét kell igénybe venni. 

Ezek a társadalmi együttélés során kialakult szabályok, irányelvek, melyek mutatják a helyes 

utat az élet különféle területein. Fékeznek kedvezőtlen hajlamainkban, segítenek a harmónia, 

az összhang megteremtésében, és tiszteletet parancsolnak, hogy tiszteljük magunkban a másik 

embert is. 

Ezek segítenek az eszmények elérésére. Az eszmény olyan célt jelöl meg, amely teljesen 

sohasem valósítható meg, de amelyet egyre jobban szükséges megközelíteni. Ilyen eszmény a 

bölcsesség, a felelősség, az erkölcsi bátorság, a kötelességtudat. Az eszmények összessége: az 

igazság. 

A technikai civilizáció korunkban nagymérvű torzító hatást gyakorol az értékekre. Ezek oly 

mértékűek, hogy a XX. század második felétől szinte az egész emberiség létét befolyásolják. A 

technikai civilizáció értékrendszerünket egyre a személytelen, anyagi értékek irányába tolja. 

Ez a törekvés – mint a pénz és a jólét hajszolása – a belső lelkivilág és szellemi kincs elfelejté-

sével jár együtt. Így a kifelé forduló beállítódás erős túlhangsúlyozásához és a szellemi értékek 

elfelejtéséhez vezet. Következményeként a társadalmat az önimádat sorvasztja és a morális, 

szellemi értékek elhanyagolására ösztönzi.

Magyarországon az ötvenes értékromboló erőszak-tettei olyan társadalmi folyamatokat 

indítottak el, amelyek szövődményeit valójában napjainkban szenvedjük meg leginkább. Kü-

lönféle beavatkozások kitépték az embereket saját értékeik, hagyományaik, hitük, kultúrá-

juk éltető talajából. Ezáltal olyan lelki amputáción estek át, amely legfontosabb lényüknek, 

emberi öntudatuknak roncsolás nyomaival bélyegezte meg őket.  Az ilyen tulajtalanná vált 

kisemmizett nemzedékkel bármit lehet tenni, bármire rá lehet venni. (Bagdy,1996) Ez a téves 
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gondolatkör rombolta évtizedeken át azt a teológiai felfogást, hogy az élet Isten ajándéka, s hogy 

a teológiai antropológia kimondja, hogy Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára 

teremtette és lelkét lehelte belé. 

A bolsevizmus mérhetetlen károkat okozott a nevelés területén. A marxizmus irányult-

sága politikai volt. Célja – mint maga mondja -, hogy felvértezze a dolgozókat és az i� úságot 

a „tudományos, marxista-leninista világnézettel”. Feladata, hogy kiirtsa a kizsákmányoló, 

nacionalista, burzsua vallási nézeteket a gyermekek lelkületéből. Mikor a tanulók egyszer csak 

veszik a diadalmas napi parancsot: gyerekek nincs Isten! A Ravasz László áltat idézett jelenség, 

mintha csak egy-két évtizeddel előbbről hangzana felénk. A marxista � lozófusok még a vallá-

sos jellegű költeményekkel is szembeszállnak.Az értékek katasztrofális válságát különösen az 

a propaganda idézte elő, amely az erkölcsi törvények örökérvényét tagadja. Ezek az uralkodó 

kizsákmányoló osztályok érdekeit védik, amit a vallás támaszt alá. Például a  kommunista tár-

sadalomban az eszközök társadalmi tulajdonban voltak, a lopás kevésbé vétek, mert a javakban 

mindenki szükséglete szerint részesül, tehát eltűnik a lopás, így nincs szükség a törvényre. Az 

alaptörvények megszegése (Tízparancsolat) más dimenziókra is igaz. A gyermek kommunális 

közösségben szocializálódik, tehát a hagyományos családi nevelés megszűnhet.

Minden erkölcsi világkép attól függ, mit tartunk legfőbb jónak, mi az, ami minden értéknek 

az összefoglalása. Mi az, ami a mi világunk célját alkotja. De a legfőbb jónak bele kell nyúlni 

a mi életünkbe, abban kell megvalósulnia. Ezt az érvényesülést nevezzük erkölcsi törvénynek. 

Ha végiggondoljuk a marxista � lozó� a erkölcsi értékeléseit világos, hogy azok tartalmát 

a nép tömeges szabadságmozgalmának a fellendülésében látja. A nép, az emberiség erkölcsi 

értékeinek alkotója, de hát van-e olyan nép, s van-e olyan ember, aki méltó volna erre, vagy 

elvállalhatná minden fenntartás nélkül? Milyen alapon hozna erkölcsi ítéletet az a társadalom, 

amely a bűnökön elnézően mosolyog, a gyilkosok magyarázkodását megértően tolerálja, és 

amelyet nem érdekel más, csak a jólét – a kényelem és az élvezet (a hedonizmus).

Az erkölcsi rend azon áll, vagy bukik, hogy legfelül az örökkévaló Szeretet Istene van-e, 

vagy a pénz, a hatalom, a hiúság, vagy netalán a züllesztés, az életnek mindenáron való kiélése 

található. A hit kérdése ez! 

Az ember létének nemcsak biológiai és � zikai, hanem erkölcsi feltételei is vannak. Ez utób-

biak sokkal igényesebbek és parancsolóbbak, mint az előbbiek. Az embernek ezt a � nom meg-

érzését, mellyel az erkölcsi törvények feltételeinek igényét észreveszi, s azt nyers életszükségle-

teivel szemben érvényesíti: lelkiismeretnek nevezzük. Halk, szelíd szó ez, amely túlharsogja a 

haszon, a szenvedély, a pénz, az elnyomás lármáját. 

A keresztyén erkölcstan Istenben látja az erkölcsiség legfőbb tárgyát, s ennyiben az eddigi 

etikai irányzatokkal szemben vallásos etika. A keresztyénség vallásos morálja azokkal a ha-

tóerőkkel is rendelkezik, amelyeket korunk vallástalan morálja nem ismer. Emellett igazsága 

és ereje olyan egyszerű, magasztos és meggyőző, hogy nem szorul a többi erkölcsi elméletek 

támogatására.  
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A keresztyén ember értékeinek összessége Istenben van bezárva. Más igaz érték nincs, mert 

ez az isteni lénynek e világon való megdicsőülése. Materiális megvalósulása a szeretet kettős 

parancsában van: szeresd az Urat…szeresd felebarátodat. Ami a világban az embernek értéket 

ad, az a másnak megbocsátó, Istent kereső szeretet. Ezzel Jézus a vallást a külső kultusz kere-

téből leemeli és etikai talajra helyezi. 

Az anyagi javak és a pénz tekintetében az evangéliumban Jézus parancsa igazít el, mikor 

azt mondja: senki sem szolgálhat két Úrnak… (Mt. 6, 24) Más helyeken is szól a vagyonról: ha 

tökéletes akarsz lenni, add el vagyonodat (Mt. 19, 21). Jézus azonban ezekkel csupán a vagyon, 

az anyagiak önértéke ellen küzd, hiszen a javak is az ő ajándékai. A pénz, a vagyon önmagá-

ban sem nem jó, sem nem rossz. Rosszá válik, ha annak szolgál az ember, jóvá lesz, ha erkölcsi 

célnak, a személyiségnek szolgál. 

Hasonló az álláspontja a keresztyén etikának a szerelem, az érzéki ösztön világát illetően. Az 

álkegyességgel szemben nem állítja, hogy a nemiség már magában véve bűn. A Biblia szerint 

is Isten ajándéka, bár nem maradt mentes a bűn rontásától.

Az emberi együttélés értékei közé tartozik a család, sőt annak ősalapja, amely a házasságban 

teljesedik ki. Az ember normális körülmény között beleszületik a családba. Isten a fér� t férj-

nek, a nőt feleségnek teremtette. Ez az egyiknek is, a másiknak is rendeltetése, sőt a gyermek 

viszonyát ehhez mérten állapította meg. Jézus szerint is a házasság Isten rendelése és nem 

valamiféle hiba. (Mt. 19, 3)

Fél évszázad alatt igen jelentős rongálásnak és támadásnak volt kitéve a hazaszeretet esz-

méje. Majdnem sikerült a hazaszeretetet is természettudományos, marxista, internacionalista 

tézissé tenni, noha ez valójában erkölcsi fogalom, ahogyan Imre Sándor is kifejti a nemzetne-

velés témájú munkáiban. Az ember lehetőségei a makro közösségi fejlődésben korlátozottak. 

A legtöbben a nacionalizmus nézetrendszeréig juthatnak el, a világpolgár globális szemlélet-

rendszere korlátozott. Ebben közösséget csak akkor találunk, ha végigjárjuk azt az erkölcsi, 

etikai utat, amelyen előállt a nemzeti eszmény szuverenitása. Ravasz László írja: „Magyar nem 

az, aki magyarul beszél, mert a kérdés, hogy mit beszél magyarul!” A magyarsághoz csak 

erkölcsi úton lehet hozzájutni. Nekünk magyarokká kell lennünk, ami csak úgy lehetséges, 

ha keresztyének leszünk, keresztyénné csak úgy lehetünk, ha igazán magyarok leszünk. (Ra-

vasz, 1927) Az egyetemesség, akár keresztyénség, akár internacionalizmus, akár globalizmus 

formájában testesül is meg világnézeti rendszert épít fel. Mindegyik mögött összetett nevelési 

komponensek rejlenek!

A nemzeti öntudatnak legnagyobb veszedelme a széthúzás, a belső meghasonlás, a nemzeti 

tudathasadás. Megtörténhetik az egész nemzettel is ez. Valami mély ellentét két (három) tábor-

ra osztja a nemzetet. A nemzeti öntudatra nevelés azonban erkölcsi minőség, erkölcsi erő. Az 

értékek válságát vagy érvényesülését egy nemzet életében igen jelentős mértékben befolyásolja 

a nevelés. Éppen ezért a nevelés nem szocializáció, nem is indirekt kondicionálás, hanem szinte 

az egyetlen életkérdés. A nevelés az, ami a megoldást hozza, az élet megmentése, biztosítása. A 

történelem kincseit öntudatosítja, és a múlt erőit beépíti a jövendőbe. Ugyanakkor dinamikai 
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elem gyanánt az új igazságokat, teremtő gondolatokat ad, amelyek visszatérnek a Teremtő 

Erőhöz, az emberi lelkiismerethez.
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XII.6. A lelkiismeret pedagógiai-antropológiai fejlesztési lehetőségei az SZPN 

programban

Az ember szabad választásra és megkülönböztetésre képes jó és rossz, igaz és hamis, szép 

és rút között. Ebből adódik, hogy pedagógiánkban a jóságot, az igazságot, az igazságosságot 

és a szépséget alapvető értéknek kell tekinteni.

Az ember szuverén személyiség, akinek élete másokkal való kölcsönhatásban teljesedik ki a 

családban, az iskolában, munkahelyen, a lakóhelyi, az anyanyelvi, és az őt körülvevő kulturális, 

politikai és vallási közösségben.

Az ember kultúrateremtő lény is, aki alakítja a környező világot, de – bár önmaga megha-

ladására képes – belőle kiszakadni nem tud, mivel önmaga is része a világnak.

Az ember felelősséggel rendelkező lény, akinek feladata, hogy megőrizze és gazdagítsa ön-

magát, az emberi közösséget, a természetet, amely otthona, de amely hatalma alatt is áll, és 

amelyet őriznie kell.

A gyermekek – adottságaikkal együtt – talentumokkal sáfárkodó, kiteljesedő, folyamatosan 

tökéletesedő, gondviselésre, nevelésre szoruló lények.

A kritikus készségek fejlesztése mellett már a korai gyermekkortól elengedhetetlen az indi-

viduális, lelkületi, értelmi, érzületi, akarati életre történő felkészítés.

A szintetizáló nevelési gyakorlat (SZPN) útja: az erkölcsi értékek, szellemi igazságok mate-

matikájának, meta� zikájának érvényesítése, az IQ – EQ – SQ - TQ szintézise:

A probléma pedagógiatörténeti megalapozottsága már Erasmusnál, Schleiermachernél, 

Pestalozzinál, Herbartnál és Petersennél is olvasható. Ha összekapcsoljuk a keresztyén hu-

manizmustól a XX. század első feléig terjedő európai tendenciákat, azt látjuk, hogy a nevelési 

cél a kognitív kompetencia és az érzületi együttműködés közös, együttes megvalósulása volt, 

hisz a mélyebb interiorizáció tekintetében kettősség, sőt később a magyar gondolkodásban há-

rom együttes oldal is megfogalmazódott: értelem – érzület-társaslelkület (Karácsony Sándor). 

Olyan pedagógiai rendszerek jöttek létre, amelyek a lelki képességek kiművelését tartották a 

legfontosabbnak a nevelés során. Imre Sándor például kidolgozta a nemes érzület pedagógi-

ai fogalmát. Az értelem kiművelése mellett teljesebbé tette a jól ismert comeniusi törvényt: 

„semmi nincs az értelemben, ami korábban ne lett volna az érzékekben”. A gondolati világot 

az érzület tartalmaival is bővíti neveléstani munkáiban Imre Sándor. Az érzékelés � ziológiai, 

biológiai folyamat, amelynek genetikus eredete van, ugyanakkor az érzékelés mély érzüle-

tekké alakulása: lelki megnyilvánulás. A � zikális érzékelésnek beépülési eredményei tetten 

érhetők az emberi kognitív szférában is. Pl. a felidézéshez, reprodukáláshoz érzületi tényezőre 

is szükség van (motiváció). Imre Sándor megtalálta azt az értelmi - érzületi képességhalmazt, 

mellyel a legmélyebb lelki réteget, a „herbarti reálét” hozzuk működésbe. Ebben a tekintetben 

érdemes összefüggésbe hozni az anyag és a szellem dinamizmusát. Lükő Gábor szerint - mint 
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az előzőekben olvastuk: az emberi lélek maradandó volta determinálja a nevelést. Az iskolai 

nevelésnek az érzületi, társaslelkületi alapon kell állnia. A pszichikus rendszer stabilizálása az 

elsődleges nevelési feladat.129 

Nagy László a gyermektanulmányozás atyja, a mai értelemben vett pedagógiai diagnosz-

tizálás úttörője, a gyermekismeret, a gyermekből kiindulás elméletét továbbfejlesztve, az ér-

deklődés pedagógiai tanát is megalkotta. Ebből következik, hogy a tudás iránti lelki szükség-

let további fenntartása, mint öröklött lelki struktúrarendszer továbbfejlesztése az érdeklődés 

fenntartásával, fejlesztésével, speciális képességhalmazainak növelésével érhető el. (Lásd Nagy 

László az érdeklődésről kifejtett nézeteit!)130

Karácsony Sándor társaslelkületi pedagógiai közvetítőművészete alapján pedig a társaslel-

kületi alapviszony is megfogalmazódik.

XII.7. A hitből fakadó nemes érzület kialakítása 

Az értelmi és érzelmi fejlődés párhuzama és kölcsönhatása az emberi élet fejlődésében a 

XX. század egyik legnagyobb gyermekpszichológusának J. Piaget gen�  és párizsi professzor 

kutatási eredményeire támaszkodik. Hat elkülöníthető korszak mély pedagógiai következte-

téseket indukál.

1. Újszülött kor – öröklött felkészültség – ösztöncselekvések.

2. Csecsemőkör – első szerzemények, érzékeléssel kapcsolatos élmények, emóciók funkci-

óöröme

3. 6-8 hónapos kortól 2 éves korig - tárgy-, tér-, mozgás-, időészlelés kialakulása, képze-

letalkotás, emlékezeti, képzeleti funkció aktivizálódása, gyakorlati feladatmegoldás, siker és 

kudarcélmény, a játék öröme.

4. Óvodáskor – előműveleti gondolkodás időszaka. Első erkölcsi és vallási érzelmek, gon-

dolkodás, szemléletes gondolkodás.

5. 7-8 éves kortól 10-11 éves korig – elemi gondolati műveletek, osztályba sorolás, gondolko-

dás indukció, dedukció kezdeti alkalmazása. Jó és rossz igazságos és igazságtalan megítélése, 

érzelmi átélése. Idealizmus.

6. 12 évtől a teljes kifejlettségig – a konkrét tartalmaktól elvonatkoztatott formális (logikai) 

műveletek kialakulása. Az interindividuális érzelmek magas szintű fejlettsége. Közösséggel 

való azonosulásból származó érzelmek, indulatok, amelyek tanszcendentális teret nyitnak.

Az Istennel ily módon történő kapcsolatba kerülés legáltalánosabban a tisztelet és a szeretet 

érzését váltja ki a gyermekből. Arra természetesen az Istentől kapott felelősséggel kell ügyelnie 

a szülőknek, nevelőknek, hogy a kiskorban elkezdődő hitbeli bizonyságtétel, a gyermekben az 

egymást követő életkorok sajátosságainak tekintetbevételével növekedjen, egyre hitelesebbé 

váljék, és a Megváltóval való személyes, közvetlen kapcsolattá formálódjék. 

129 Lükő Gábor: A magyar lélek formái – Táton Kiadó, Bp. 2001.
130 Nagy Sándor: Nagy László válogatott tanulmányai Tankönyvkiadó Bp. 1972
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J. Piaget viszont a lelkületi fejlődés fontosságát emeli ki, vallja, hogy az a születéssel kezdődik 

és a felnőtt korral végződik, összehasonlítható az organikus növekedéssel: a lényege az állandó 

törekvés az egyensúly felé.

A fejlődés állandó átmenet a kevésbé biztos egyensúlyról a biztosabb, magasabb rendű 

egyensúly állapotára. Az értelem területén így könnyű szembeállítani a gyermek fogalmainak 

bizonyos fokú változékonyságát, és összefüggéstelenségét a felnőtt értelem rendszerezettsé-

gével. Az érzelmi világban ez nehezebb, ismételten megállapíthatjuk, hogy az évek teltével 

növekszik.

A test és a szellem élete között lényeges különbség áll fenn. Az organikus növekedés útján 

elért egyensúlyi állapot statikusabb a szelleminél, és főképpen kevésbé maradandó, olyan ér-

telemben, hogy mihelyt a fejlődés elérte tetőpontját, magától elkezdődik a hanyatlási folyamat, 

amely az öregedés jelenségéhez vezet. Azok a lélektani funkciók, amelyek szorosan összefügg-

nek a szervek állapotával, hasonló görbén mozognak: pl. a látás erőssége a gyermekkor végén 

éri el tetőfokát, és attól kezdve gyengül. Az érzékelés más területein is hasonló törvényszerűség 

érvényesül. Ezzel szemben az értelem és az érzelemvilág felsőbbrendű tevékenysége úgyneve-

zett „mobilis egyensúly” felé törekszik, amely annál stabilabb, minél mobilabb. Az egészséges 

psziché számára a növekedés befejeződése semmi esetre sem jelenti a hanyatlás kezdetét, hanem 

inkább lehetővé teszi a további szellemi haladást, amely a belső egyensúllyal egyáltalán nem 

áll ellentétben.”131  A gyermek is határozott célok érdekében cselekszik. A cselekvéshez min-

den szellemi szinten szükség van valamilyen érdekre (motívumra), amely előmozdítja – akár 

� ziológiai, érzelmi, vagy értelmi igényről van szó. A kognitív működés kérdés, vagy problé-

mafelvetés formájában jelenik meg: az értelem minden szinten megértésre, vagy magyarázatra 

törekszik.(Karácsony S., E. Skiera)

A változó struktúrák jelentik tehát a szellemi tevékenység szervezeti formáját, és pedig egy-

részt a motorikus és az értelmi területen, másrészt az érzelmin is, akár egyéni, akár társadalmi 

(egyének közötti) dimenzióban. Piaget, mint kifejtettük már hat fejlődési szakaszt (periódust) 

különböztet meg, amelyek a kialakuló struktúrákat jelzik.132

Ezeknek az egymásra következő szerkezeteknek lényege a későbbi szakaszok során is meg-

marad alárendelt szerkezetek formájában (szubstruktúrák), amelyekre az újak ráépülnek. Ebből 

következik, hogy a felnőtt magatartásában minden elmúlt szakasz egy többé-kevésbé elemi 

vagy magasabb értékű szerkezeti rétegnek felel meg. Azonban minden szakasznak vannak 

sajátos és másodlagos jellemvonásai is, amelyeket a rajtuk bekövetkező fejlődés egy jobb el-

rendezés célja felé irányuló folyamattal módosít. Tehát minden szakasz – az őt meghatározó 

struktúra révén – az egyensúlyi állapot egy sajátos formáját képezi, és a szellemi fejlődés az 

egyre magasabb szintű egyensúly irányában történik.

Ezzel világossá vált, hogy mit értünk a minden szakaszban megegyező funkcionális mecha-

nizmusokon. Két egymásra következő szakasz összehasonlításánál éppúgy, mint ugyanazon 

131 Piaget Jean: Hat pszichológiai tanulmány – Primo Kiadó, Bp. 5. o.
132 Piaget Jean: Hat pszichológiai tanulmány - Primo Kiadó, Bp. 7. o. 
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a szakaszon belül is, ha az előző magatartást összemérjük az utóbbival, egész általánosságban 

megállapíthatjuk, hogy minden egyes ténykedés – mozgás, gondolat, érzés – bizonyos igényt, 

szükségletet elégít ki. A gyermek – éppúgy, mint a felnőtt – semmit sem tesz anélkül, hogy 

arra valamiféle indíték ne indítaná, és ez az indíték (motívum) mindig valamilyen szükséglet 

formájában lép fel (vagy mint elemi szükséglet, vagy érdek, érdeklődés, probléma stb.). Az igény 

úgy jön létre, hogy rajtunk kívül, vagy bennünk (� zikai, vagy pszichikai szerkezetünkben) 

valami megváltozik, és ezért magatartásunkat ezzel a változással kell összeegyeztetnünk. Az 

éhség, vagy a fáradtág például a táplálék, illetőleg a pihenés keresését hozza magával; ha valami 

új tárgy kerül elénk, azt az igényt kelti bennünk, hogy játsszunk vele. Egy megnyilatkozás arra 

indít, hogy utánozzuk, esetleg szimpátiát kelt maga iránt, vagy ellenkezőleg tartózkodásra, 

ellenkezésre serkent, mert valamilyen törekvésünket akadályozza. Megfordítva viszont, min-

den tevékenységünk megszűnik, mihelyt igényünk kielégülést nyert; vagyis mihelyt helyreállt 

az egyensúly az igényt keltő új tény és az előző helyzetből kizökkentett lélektani állapotunk 

között. Enni vagy aludni, játszani vagy elérni a célt, megkapni a választ vagy megoldani a prob-

lémát, sikeresen utánozni valakit vagy létrehozni az érzelmi kapcsolatot valakivel, megvédeni 

az álláspontunkat: mind megannyi kielégülést jelent, mely az előző példákban az igények által 

előidézett folyamatoknak véget vet. Azt lehet tehát mondani, hogy a változások, akár külső, 

akár belső világunkból jönnek, újra és újra kizökkentik egyensúlyából az embert, és minden új 

helyzet nemcsak helyreállítani akarja az egyensúlyt, hanem az előzőnél szilárdabb egyensúlyt 

törekszik elérni. (Lásd részletesebben Piaget tanulmányaiban!)

J. Piaget magyar munkatársa (barátja) Kiss Tihamér megállapítása szerint: „a gyermek a 

fogamzáskor a zigótában rejlő génbeprogramozódásnak, a méhen belüli érzék – és mozgás-

szervi fejlettségnek és előgyakorlatainak köszönhetően a születés pillanatától kezdve képes 

alkalmazkodni a környező világhoz. Képes a lélegzés megindulásával oxigénfelvételre, a szo-

póre  ex fejlettsége folytán a táplálkozásra, a számára nélkülözhetetlen információk felvételére. 

Hetek, hónapok kellenek azonban, hogy képessé váljon mind magasabb szinten létfenntartása 

érdekében két fő funkcióját eredményesen működésbe hozni. Ezek közül az egyik az infor-

mációrendszeren belül az értelmi tájékozódást szolgáló kognitív rendszer, amely az első hó-

napokban csak érzékelésre képes, majd a csecsemőkor végétől kialakul a tárgy, tér, mozgás, 

később az időészlelés, vagyis a tárgyi valóság értelmezett felfogása, az emlékezés és a képzelés, 

és úgy 3-14. években fokozatosan fejlődik ki a szemléletes, majd az értelmi, műveleti konkrét 

és végül fogalmi (logikus) gondolkodás. Az információs rendszer másik funkciója a minősítő, 

értékelő a� ektív (érzelmi) rendszer is több évi fejlődés folyamán alakul ki. Mint ahogyan nincs 

veleszületett gondolkodás, úgy nincsenek veleszületett érzelmek sem. Az újszülött korban és 

néhány hónapon át a csecsemőkorban nincsenek érzelmek, csak olyan érzékletes jellegű a� ektív 

átélések vannak, mint a testi fájdalom és élvezet, az éhség és szomjúság kielégítetlenségének, 

kínos szükségleti állapotának átélése, frusztrációs állapotban a düh kitörése.”133

133 Kiss Tihamér: ¢ eológiai Szemle – Bp. 1990 - 239-244. o. 
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Tehát a kognitív funkciók szerepe a minket körülvevő világról adott tájékoztatás az a� ektív 

rendszer érzelmi tájékoztatásban részesít, azaz hogyan hat környezetünk reánk ingereivel és 

hogyan éljük át azokat. Az alkalmazkodó rendszer ugyancsak két módozatban működik: az 

egyik a motivációs rendszer, a másik a végrehajtó rendszer.

Ilyen genetikus – dinamikus rendszerben nézve az emberi személyiség pszichikai, struktu-

rális, funkcionális rendszerét, megállapíthatjuk, hogy a hit és a vallásos érzelmek az ember teljes 

pszichikus működésrendszerében aktivizálódó lelki folyamatok. A hit az információrendszeren 

belül a legmagasabb szintű értelmi (kognitív) megnyilvánulás, a vallásos érzelmek ezzel szoros 

kapcsolatban jelentkező érzelmi (a� ektív) megnyilvánulások.
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XII.8. A jellemformálás modelljei

A kritikus kognitív készségek fejlesztésének modellje

Ha � gyelmesen elolvassuk és összevetjük Nagy József könyveiben megjelent gondo-

latokat, jól érzékelhetjük, hogy a kognitív képességek fejlesztésének, a szociális, a személyes 

és speciális kompetencia tökéletesítések pedagógiáját tudatosan művelhetjük. Az elmúlt évti-

zedekben kimunkált didaktikai, tudástechnológiai tartományokat: az ismeretek közvetítésé-

nek, a készségek, képességek fejlesztésének, kezelésének eljárásai a tudatos indirekt nevelést 

szolgálják.  

„A kompetencia döntést szolgáló motívumok szükségletek, igények, érdeklődések, maga-

tartási szokások, attitűdök, kötődések, előítéletek, meggyőződések, hitek és hozzájuk tartozó 

ismeretek (a jelző, késztető érzelmek, valamint a viselkedést, a tevékenységet lehetővé tevő, 

szervező képességek) a hozzájuk tartozó cselekvési szokások, készségek és ismeretek össze-

függő rendszere. A kompetencia a hittanoktatónak nem csupán az ismereteket fogja jelenteni, 

hanem a katechetikai neveléstörténet szerint hitet is. Pedagógiai munkánk során jöhetünk rá, 

hogy nem lehet csak tananyagban, tantárgyban gondolkodni, hanem kell valami „képlékeny” 

dolog - transzcendens erő az ember életében, ami a minőségi eredményességet biztosítja a 

nevelés területén. 

A legfontosabb elem az iskolai képességfejlesztés is középpontba kerül, hiszen a képesség 

operatív pszichikus struktúra, lelki tartomány, vagyis a keresztyén nevelés gerince.

A képességek fejlesztése eszközökön keresztül történhet, amelyek kiválasztási szempontjai 

csakis az érték, az értékes lehet. Az értékes egyben etikus, amelyet a moralitás (belső erkölcsi 

magatartás) kapcsol össze a herbarti belső személyiséggel - a reáléval; a „jó”-t és a „szép”-et 

pedig a külső, társadalmi értékekkel, a morállal. Így ismét a nevelés kettős determinációjához 

juthatunk el.

A biblikusan értékes megfogalmazása, mint objektív kategória a kultúra tartományának, 

a műveltségi területeinek szférájába tartozik, amely két pedagógiai kategória és egyben alap-

viszony további neveléstani megvilágosítását teszi szükségessé. Az egyik az iskolai tudás, a 

másik az iskolai tanulás.

A tudás értelmezése napjainkban háromtényezős struktúrája alapján történik (Nagy József, 

Csapó Benő, Józsa Krisztián kutatásai). Az ismeret (információ) hagyományos, egyeduralkodó 

értelmezése, néha a tudással történő ekvivalens használata egyértelműen megdőlt. Gondolko-

dásunkban fontos tudásfajtává lépett elő az operátori struktúra, a működő, előhívható, kreatí-

van aktivizálható tudásfajták. A személyiség kompetenciatartományokká történő felvázolása, 

a négy nagy tartomány: a kognitív, az individuális, a szociális és a speciális kompetencia elin-

dította az egyes tartományokon belüli képességtartományok kifejtését is. Az iskolai operatív 

tudás kiemelt elemeivé, a pedagógiai folyamatvezérlő alapmotívumaivá váltak a konstruktív 

személyiséget megalapozó gondolkodási (műveleti-rendszerezési), szóbeli és írásbeli kommu-

nikációs, az együttélést biztosító szociatív és környezethez alkalmazkodó, transzcendentációt 
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elfogadó modi� katív képességek. Tehát a korábban hagyományosan elismert operátorok: szo-

kások, készségek, jártasságok rendszere alaposan kitágult, a � ziológiailag az agyműködés-

hez tartozó pszichikus képződmények egy másik vezérlőközponthoz is kapcsolódni kezdtek, 

méghozzá a lelki centrumhoz, a reáléhoz. Az operátorok sikeres működése a lelki szükségletek 

funkcióba kerülését feltételezi. Pl. az új tapasztalatok, képességek és készségek iránti szükséglet 

vagy másként a tanulási szándék fenntartása a tökéletesedő személyiség felett bábáskodó szü-

lőtől, nevelőtől függ. A spontán felmerülő gyermeki kérdésekre: „mi ez?” „ki ez?”, vagy később 

„miért?” megadjuk-e a választ. 

Sok évtizedes tapasztalatok és főleg a szegedi kutatások bizonyítják, hogy a tanulók fejlettség 

szerinti szétválasztása homogén csoportokba, osztályokba, iskolákba, nem vezet eredményre, 

ellenkezőleg: az alacsony fejlettséggel iskolába lépők különválasztása, szegregációja következ-

tében szociális és értelmi fejlődésük tovább romlik. Erről tanúskodnak a kutatás eredményeit 

összegző nagy ívű munkák:

Nagy József (2010): Új pedagógiai kultúra. Mozaik Kiadó, Szeged; Józsa Krisztián (2007) Az 

elsajátítási motiváció. Műszaki Könyvkiadó,Budapest; Nagy-Józsa-Vidákovich-Fazekasné: Az 

elemi alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged; Zsolnai Anikó (1989): A 

szocialitás fejlesztése 4-8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged; Szenczi Beáta: (2010): Olvasási 

motiváció: de4 níciók és kutatási irányok – Magyar Pedagógia110. évf. 2. Budapest.

Az eddigiek értelmében az oktatási rendszer eredményességének lényeges, gyökeres javulása 

mára sorsdöntő szükségletté vált, ami a fentiekből következően két létfontosságú, jelentőségű, 

egymást feltételező, együttható probléma, feladat folyamatos megoldását, megvalósulását felté-

telezi. Az egyik feltétel: a folyamatos kritériumorientált fejlődéssegítés megvalósítása. A másik 

feltétel: az oktatási rendszer fejlődést gátló szakaszainak feloldása (az iskolakezdés, az alsó és 

felső tagozat közötti átmenet, valamint a 8. évfolyam utáni továbbtanulási szelekció negatív 

hatásainak lényeges csökkentése). 

Nagy József szerint létezik egy harmadik lehetőség, feltétel is: annak felismerése és elisme-

rése, hogy a fejlettségbeli különbségek jórészt fejlődésbeli fáziskülönbségek. Carroll (1963) a 

híressé vált modelljével, a szükséges és a felhasznált/felhasználható idő megkülönböztetésével 

jellemezte az iskolai tanulást. Különböző okok miatt egyeseknek kevesebb, sokkal kevesebb, 

másoknak több, sokkal több időre van szüksége ugyanannak az elsajátítására, fejődési folyama-

tainak a megvalósulására. Ha mindenki hasonló mennyiségű idővel rendelkezik (a hagyomá-

nyos oktatási rendszerek így működnek), akkor az eredményesség szükségszerűen különböző, 

lényegesen különböző lesz. E közhelyszerű evidencia jelentőségét a fejlődési fáziskülönbség 

(fáziskésés, átlagos időszükséglet és fáziselőny) szemléletesen mutatja. Ez a fejlődési fáziskü-

lönbség, ÉRÉS, amelynek � gyelembevételével, a lehetőségek hasznosításával, az évekig tartó 

folyamatos kritériumorientált fejlődéssegítéssel lehetővé válik a szociális és az értelmi fejlettség 

létfontosságú komponenseinek optimális elsajátítása minden ép értelmű felnövekvő számára (a 

megvalósulás lehetőségeit és tennivalóit lásd az oktatási rendszer eredményességét akadályozó 

gátjainak folyamatos feloldását eredményező rendszerfejlesztési tennivalókhoz kapcsolódva).
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A létfontosságú a kritikus pszichikus komponensek jól motivált eredményes fejlődéssegí-

tésének szervezése és megvalósítása.

A sokféle motiválás, motiváltság közül gyermekkorban az önjutalmazó (intrinzik) motivá-

ció segíti leghatékonyabban a szándéktalan tanulást. 

A szívesen végzett indirekt tanulást segítő játékos tevékenységek gazdag, változatos esz-

közrendszerrel, módszerekkel működnek. Az utóbbi évtizedekben központilag támogatott 

széleskörű kutatások, fejlesztések, kísérletek valósultak meg, amelyek kiegészítik az óvodákban 

szívesen végzett tanulássegítő játékos tevékenységek eszköz- és módszerrendszerét, melyek az 

elemi iskolák első évfolyamain is alkalmazandók. Ezt szolgálja a DIFER módszertani könyv-

sorozata is. Például: a szociális fejlődés segítése, a beszédhanghallás fejlődésének segítése, az 

írásmozgás-koordináció fejlődésének segítése, a gondolkodás fejlődésének segítése. A számo-

láskészség fejlődését segítő kötet soksorosított változattal vesz részt a Józsa Krisztián vezetéséve 

folyó longitudinális kísérletben, amely az eredményes iskolakezdés megvalósíthatóságának 

utolsó ellenőrzését és alkalmazásának gyorsabb terjedését szolgálja. 

A felső tagozatba, az 5. évfolyamba belépő tanulók negyede, harmada alacsony értelmi, 

és értékelhetetlen ÉRZÜLETI, LELKÜLETI, TÁRSAS-LELKÜLETI fejlettségi szintjével 

alkalmatlan a szaktantárgyi oktatásra. Ezért egy részük fejlődése leáll, másrészük fejlődése 

a többi tanulóhoz viszonyítva lényegesen lassabb. Ezek a tanulók a szakiskolákból 

lemorzsolódnak, a 10. évfolyamba eljutók átlagos fejlettségi szintje csak az 5-6. évfolyamos 

tanulók átlagos fejlettségi szintjét éri el. Az eredményes szakiskolai képzéshez lényegesen 

fejlettebb tanulókra lenne szükség. Az eredményesebb iskolakezdés fentiekben jellemzett 

javulásának megvalósulása számottevően javíthat a helyzeten, de ez nem elég, ugyanis a 

gyermekkorúak még nem alkalmasak a szaktantárgyi oktatásra. Kivéve a legfejlettebb 10-20 

százaléknyi tanulót , akiknek többsége naptári életkorával és fejlettségével a többieknél közelebb 

van a serdülő korhoz. Vagyis a serdülő kor előtti szaktantárgyi oktatási rendszer alacsony 

eredményessége, a tanulók közötti fejlettségbeli különbségek növekedése az egész oktatási 

rendszer, különösen a szakiskolai képzés eredményesebbé válásának alapvető gátja.

Nem véletlen, hogy az elemi iskola a világ legtöbb országában a serdülő kor kezdetéig tart. A 

meglévő rendszer mind a mai napig növeli a tanulók közötti fejlettségbeli különbségeket. Az 

azonos évfolyamba járó tanulók között egyre szélsőségesebbé váló fejlettségbeli különbségek 

gátolják az egész közoktatási rendszer eredményességének fejlődését. Az elemi iskola első három 

évében (a fentiek értelmében) sajátos fejlődéssegítő rendszert lenne célszerű működtetni, amihez 

sajátos felkészültségű tanítókra lesz szükség (pl. jenaplan rendszert ismerő pedagógusok). A 

4-6 tanéves szakasz tantervét is át kell alakítani a jelenlegi szaktantárgyak összevonásával, 

tartalmainak és módszereinek gyerekkorhoz igazításával, továbbképzéssel (erre minimum 4-5 

év szükséges az elfogadástól kezdve). Ami a módszereket illeti, a folyamatos kritériumorientált 

iskolakezdés programjának megkezdésétől számítva kritériumorientált fejlődéssegítéshez 

rendelkezésre állnak az értékeléshez megfelelő tesztrendszerek, számos készség és képesség 
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fejlődési folyamatai feltártak. Csapó Benő vezetésével nemzetközi összefogással a 6. évfolyam 

végéig használható diagnosztikus értékelő rendszer kidolgozása van folyamatban. 

A mindenkire kötelező szaktantárgyi általános képzés tanéveinek növelésére is szükség 

van az eredményesség lényeges javulásának a megvalósulásához. Ez a 6 évfolyamos elemi 

iskolára épülő 7-10. (négy) tanéves általános algimnáziummal kínál megoldást. EL KELL 

GONDOLKODNI A TANTERVÉN! NEM LENNE-E CÉLSZERŰ A KULTURÁLIS 

ALRENDSZEREK ÉS A SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK SZERINTI DIFFERENCIÁLÁS! ITT 

LENNE ÉRTELME A POLGÁRI ISKOLAI TANTERVEK ÚJRA ÉRTELMEZÉSÉRE, hiszen 

MAI LESZAKADÓ RÉTEGEK TERMÉSZETES ÉRDEKLŐDÉSÉNEK SZÉTVÁLÁSA 

ÉRVÉNYESÜLNE, foglalkoztatási tevékenységrendszere DIFFERENCIÁLÓDNA. Ezáltal 

válhat lényegesen eredményesebbé az erre épülő szakmai képzés. A felsőfokú oktatás általánossá 

fejlesztése (a közszemlélettel ellentétben) nem csak a gazdasági fejlődés, a munkaerőpiac 

kiszolgálása miatt szükséges, hanem mindenekelőtt az egyének és társadalmunk lényegesen 

fejlettebb TÁRSAS-LELKÜLETI, intellektuális, kulturális életminőségének érdekében. 

Nagy József modellje:
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Humanisztikus modell

Jól példázza ezt a szemléletet a múlt században, 1954-ben publikáló Maslow, aki az 

emberi szükségletek 5 szintű, később további szintekkel bővített hierarchikus modelljét alkotta 

meg, az önmegvalósítást a csúcspontra helyezve. 

Elmélete szerint a piramis különböző szintjein található szükségletek csak akkor lépnek fel, 

ha az alattuk lévő szükségletek kielégítettek. Probléma: Az önmegvalósítás a piramis csúcsára 

emelkedik, de lesz innen további nyitás?

Ökológiai szintézis modellje – az 5 T modell

Ökológiai szintézis – 5.T

Technológia

Tudás

Társadalom
(Lázár I. nyomán)

Természet
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Az elmúlt években több munka is megjelent a témával kapcsolatban.134 A társadalmi meg-

határozottság kérdéseivel sokan foglalkoznak az ún. NAT-szakértők közül is, hiszen az iskola 

társadalmi meghatározottsága pedagógiai arculatának kialakítása olyan alapvető problémakör 

nélkül nem indítható el a helyi tanterv készítése, tehát nem lehet Pedagógiai programot sem 

írni. 

Az elmúlt évtizedben egyértelműen láthattuk azt, hogy az iskolai szerkezet tekintetében már 

az 1985. évi I. törvény óta a közoktatásról demokratikus rendszerben gondolkodunk. Érezhető, 

hogy a pedagógusok visszakapták a szabadságukat, főleg a módszertani szabadságra gondolunk 

itt, mert addig módszereket is egységesen kívülről határozták meg. A múlt rendszerben érez-

hető volt az ideológia egyeduralma – itt gondoljunk a kommunista embereszmény uralkodó 

nézetére. Miután ez meginog, pluralista szemléletre nyílik lehetőség. Az 1985-ös törvénynek 

megfelelően indul el a közoktatási fejlesztési koncepció, amelynek a megjelenése kb. 1989-90-re 

tehető és annak újabb törvénybe foglalása 1993-ban történik meg. Az iskolarendszer vonat-

kozásában egy polgári demokratikus struktúra körvonalazódik. Természetesen egy törvény 

megjelenésének pillanatában még nem érzékelhető változás, de a törvény kötelezi az iskolákat, 

a társadalmat, hogy más szemléletben dolgozzanak. Itt kell megjegyeznünk azt a problémakört, 

hogy nem az ún. Nemzeti alaptanterv a változás oka. Egy konkrét dokumentum megbukhat, de 

ha a közoktatás polgári demokratikus iránya megváltozik, akkor újra a diktatórikus oktatásügy 

hódít teret. A demokratikus szabályozás következtében azonban újra megjelenhet, a nemzeti 

oktatásügy, és kiderülhet, hogy mire van szüksége az emberpalántáknak a társadalomban. 

Az alapvető kérdések társadalmi szempontból az iskolák valós arculatának kialakításához 

vezetnek.

A társadalmi-gazdasági hatások tekintetében is szeretnék néhány fontos tényezőt bemu-

tatni. Az első, amely erőteljesen hat az iskolára: az informatika. A számítógép már érezhetően 

szétrobbantotta a megszokott hétköznapi életrendet. A világ lényegesen gyorsabban változott 

körülöttünk, mint az iskola. Egyre nagyobb szakadék támad az „iskolás szöveg” és a valóság 

között. Az iskolás szöveg, diáknyelvre fordítva direkt, életszerűtlen. Ez azt is jelenti, hogy 

ugyanazokat a rejtett elemeket, ugyanazokat a rituálékat tartja fontosnak az iskola, mint 100 

évvel ezelőtt, és közben az i� úságnak „borzong a háta” tőle, mert nem látja értelmét, hasznát, a 

logikáját sem érti. Didaktikából tanuljuk a megértés szerepét. Ha nem értek bizonyos dolgokat, 

akkor nem tudok azonosulni vele. Az i� úság a tekintélyelvű rendtől idegenkedik. Szükségszerű 

tehát, hogy a változásokkal, így az informatika térhódításával az iskola kezdjen valamit. Ehhez 

szorosan kapcsolódik a számítógép használata, a számítástechnika. Befogadó szempontjából 

is kezelni kell az informatikát. A pedagógus úgy szerezhet tekintélyt magának, ha elsajátítja 

azt is, hogy hogyan kell hasznosan kezelni a modern technikát. 

Változó világunk üzenete az iskolának: az emberek közötti különbözőséget kezelni kell. A 

134 Németh A.: Nevelés, Gyermek, Iskola. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.
Kozéki B.: Az iskola szelleme, amellyel a gyermek azonosulhat. In.: Vastagh Zoltán (szerk.): A nevelés 

szociális alapjai, Kaposvár-Pécs, 1992. 78-81.
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különbözőség jelen van az iskolában is. Az egyes embert független individuumként elfogadom, 

ugyanakkor mivel társadalmi lénnyé szükséges formálódnia, az adott kultúratartományba is 

be kell vezetni. Ez kétféleképpen történhet: egyik az, ha egy kaptafára neveljük, vagy unifor-

mizáljuk az embereket. Tekintély alapján elrendeljük, hogy pl. mindenki kék köpenyben, isko-

lanyakkendőben, iskolajelvényt kitűzve vonulhat be a templomba, az iskolába. Természetesen 

lelkileg is uniformizálom ezekhez a kegytárgyakhoz, és rituálékat is kitalálok a formához. 

Vagy másképpen: bevezetem a társadalomba a maga másságával és a di� erenciált tevékenységi 

struktúrájával úgy, hogy az alapnormákat tanulja meg. Pl. egyértelmű, hogy mi az egyházi 

iskolában reggeli áhítatot tartunk. Ez egy alapegyetértés, attól függetlenül, hogy konkrétan 

hogyan járok el. Nem biztos, hogy én a magam speci� kus voltában pontosan ugyanazt fogom 

tenni, mint a másik, de aktív részese lehetek ugyanannak a cselekedetnek. Ezek az iskolai élet-

ben harmonizálnak egymással. A di� erenciált erők egyetértésére van ahhoz szükség, hogy a 

„mi” tudat kialakuljon, az alapértékek azonosak legyenek.

Ugyanakkor kezelni kell a sokféleség, pluralizmus jelenségét is. A sokféleség uralkodását egy 

csapásra megszüntetni lehetetlen. A sokféleség egy bizonyos határig segíti az egység erősödését. 

A sokféleség nézetének szélsőségeit, romboló hatását viszont meg kell fékezni. 

A társadalmi körülmények alakításában a politikai irányzat(ok) képviselői is jelentős sze-

repet játszanak. Ebből fakadóan az iskola kötelezettségévé válik a felkészítés az úgynevezett 

közéleti funkcióra is. Zsákutcába jutnak azok a pedagógusok, intézmények, akik, amelyek – 

1985 óta több mint egy évtizede – a közéletiségben nem vesznek részt. Szlogenjük szerint: az 

iskola nem politizálhat. Óriási tévedésbe került az iskola, hiszen a tanító közéleti szerepe így 

teljesen elvész. Vissza kell térni a pedagógusoknak a közéletbe, az önkormányzati testületek-

be, országos szervezetekbe stb., hiszen ezeken a fórumokon tudja elmondani a véleményét, 

képviselni a szakmaiságot. A közéletiségbe történő visszatérés társadalmi kapocs az iskola és 

család között is.

Korunk iskolájának sajátos egyéni arculattal kell rendelkeznie, ezt az iskola lelkületének is 

nevezhetjük, vagy Kozéki Béla szavaival iskolai ethosznak. A szellemiség az iskola esetében 

egy nagyobb kategóriával is jellemezhető. Évszázadokon keresztül, amíg csak felekezeti iskolák 

működtek, a szellemiség egyszerűen kijelenthető volt: bibliacentrikus, az egyházi tanoknak 

megfelelő szellemiséget képviselő, humanista stb. Amikor az Eötvös-törvények nyomán létre-

jött az állami oktatás, akkor annak szellemiségében is változások történtek. Természetesen az 

iskola arculatához tartozik, hogy a szellemiségét fel kell vállalnia, azt sugároznia kell. Az, hogy 

csak kimondjuk, hogy egy iskola pl. református, nagyon kevés. Inkább a közvéleménynek van 

szerepe a minősítésben. A valóban működő szellemiséghez „látható”lelkületre van szükség.
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A családorientált nevelés modellje

„Konstruktív életvezetésen olyan életvitelt értünk, amely szociálisan értékes, de egyénileg is 

eredményes.”135 Bábosik Istvánt idézve szeretném hangsúlyozni, hogy a nevelő feladata kettős. 

A nevelési folyamat akkor lehet sikeres, ha az egyén, mint individuum, és mint konstruktív 

közösségalkotó személy is létezik. E kettős funkció meghatározója társadalmi létünknek. Véle-

ményem szerint a családorientált nevelés lényege is a konstruktív életvezetésre való ösztönzés. 

Ennek leglényegesebb momentuma az önfejlesztő életvitel kialakítása a felnövekvő generáció-

ban, mintaadással, a pozitív magatartásformák megerősítésével, megelőzve ezzel a destruktív 

életvezetés kialakulását. 

Társadalmunk fő alkotóeleme a család. Kell-e gondolkodunk azon, hogy család nélkül mi-

lyen társadalom létezne? Merthogy a tendencia jelenleg azt mutatja, hogy csökken a házas-

ságkötések és tartós együttélések száma, és egyre növekszik a válás okozta, csonka családok 

létrejötte.

Azt gondolom, hogy nem, mert ez teljesen ellentétes az emberi természettel. Amióta az em-

ber ember, közösségben él, csak közösségben létezik, fogalmazhatok úgy is, hogy lételemünk a 

közösség. Az emberi közösség, olyan természetes, vagy mondhatnám teremtett alkotás, mint 

akár a kő, vagy az élővilág. A család önmaga alakul ki, természetes erők ösztönzik az egyé-

neket, hogy közösséggé szerveződjenek. Maga a család (nukleáris család) kialakulása is egy 

természetes, egyszerű, ösztönök által vezérelt folyamat. Ahogyan a szájhagyomány mondja: 

Zsák a foltját megtalálja. Igen. 

Mi az, ami megzavarja mégis ezt a végtelen egyszerű folyamatot? Valójában, ami ezt a ter-

mészetes folyamatot megzavarja, az például az érdek, a nem kellően ki� nomult kritikai érzék, 

az illúzióba vetett hit, a nem megfelelő önismeret, az önbizalom hiánya, a destruktív életvitel, 

és persze sorolhatnánk még. A mai, minden téren felgyorsult világban, hajlamosak vagyunk 

hagyni magunkat befolyásolni. Képesek vagyunk bizonyos trendeknek, mások által pozitívnak 

tartott mintáknak megfelelni. Hagyjuk elnyomni a tradicionális értékeket, valami új, járatlan 

útért, csak azért, hogy kitűnjünk a zajból, kiemelkedjünk az átlagból.

A nevelés feladata, hogy különböző módszerekkel, fejlesztési lehetőségekkel, alkalmazott 

pedagógiai eszközökkel rendelkezésre álljon a családorientált, konstruktív életvitel megala-

pozásában. 

Különösen fontos ez alsó tagozatban, ahol a gyermeki személyiség napról-napra nyílik, 

kitárul és kitágul. Ebben az életkorban még mindig a család a meghatározó szocializációs 

színtér, azonban már fellelhető a kortárscsoportok befolyásoló hatása. 

Ebben az életkorban az iskolából hazatérő gyermek már megéli a közösségben való lét igazi 

erejét. Tudatossá kezd válni a közösségen belül betöltött szerepe. Ráébred, hogy alakítani, be-

folyásolni tudja a közösség funkcionális, érzelmi és társas érzületi kimenetelét. Megéli az első 

135 Bábosik István: Alkalmazott nevelés OKKER 2003. 10. o.
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közösségen belüli sikereit és kudarcait. Hosszú folyamat, amíg egy-egy élményt megfelelően 

feldolgoz magában. 

 Egészséges életmódra nevelés a családorientált nevelés része.(Komlósi,1995) Egészségne-

velésünk sarokpontja a mértékletességre való törekvés.

Az egészséges életmód a megfelelő szokások kialakulásával indul. Minden, amit fejlődésünk 

során magunkba szívunk hatással lesz későbbi példaértékű tevékenységünkre. Felnőttként, 

pedig mi magunk is mintákká válunk az utókor számára, ha akarjuk, ha nem. De nyilvánvalóan 

nemcsak az iskola, a család az, ami hatással van szokásainkra, hanem a környező világ. Minden, 

ami körülvesz minket, befolyással van nem csak az egészséggel kapcsolatos gondolkodásunkra, 

hanem közvetlenül az egészségünkre is.

Az egészségesen élni nem azt jelenti, hogy az egészséget, mint értéket önmagában kezeljük. 

Az egészséges életmód egy összetett folyamat, életvitelünknél � gyelembe kell venni saját viszo-

nyunkat a környezetünkkel, szűkebb és tágabb értelemben egyaránt. Egészséges életvitelünk 

– csakúgy, mint a destruktív életvitel- befolyással van családi életünkre is.

Mit jelent az egészség? Úgy gondolom, mindenképpen testi és lelki viszonylatban beszél-

hetünk egészségről. Fizikai és mentális egyensúly. Az egyensúly talán a legjobb szó, mellyel 

véleményem szerint az egészséges állapotot jellemezni lehet. Lényeg, hogy a mérleg nyelve egyik 

irányba se mozduljon ki túlságosan. Ép testben ép lélek- szoktuk mondani. Az egészségnevelés 

fontos része a sport. Sport nélkül nincs ép lélek, sem ép test. A sport hiánynak előbb-utóbb 

kárát látja az egészség. Sajnos, bár mindenki számára egyértelmű, hogy milyen fontos a sport, 

még mindig nincsenek meg a feltételei annak, hogy a gyermekek óvodától az iskolapad végéig 

- vagy akár életünk végéig - minden nap sportoljanak legalább 1 órát! Hogyan akarunk így 

egyenes gerincet, megfelelő izomzatot? Ez volna az alapja annak, hogy felnőtt korunk végéig 

fájdalomtól mentesen éljünk, illetve, hogy megfelelő teljesítményt nyújtsunk munkánk során, 

és családi életünk kiegyensúlyozott maradjon.

A sport nemcsak abban segít, hogy a � zikumunk rendben legyen, hanem tudjuk, hogy 

hozzájárul pszichés állapotunk karbantartásához, ami a mai világban még hangsúlyosabbá 

vált, mint korábban volt. Nagyon sok stressz ér minket, már kisiskolás, sőt óvodás kortól egyre 

inkább szorongunk. 

Ma egyre több betegségben fogadják el azt a magyarázatot, hogy a betegség létrejöttében a 

testi okokon kívül lelki tényezők is fontos szerepet játszanak. Az ilyen betegségeket pszicho-

szomatikus betegségeknek mondjuk.  A lélektani hatások komoly testi jelenségeket válthatnak 

ki. A lelki állapot többek között befolyásolja a szervezet immunológiai védekezőképességét is.

Az egészségnevelés kérdésében tehát minden mindennel összefügg. A családoknak nem 

könnyű a mai helyzetben az egészséges életmód követése. Nagy szerep hárul a pedagógusokra 

is. Üdvözítőnek találom, az egészséghetek megrendezését, vagy a Zöld Napok programokat, 

vagy akár a Víz Hete rendezvényeket. A gyermekek szívesen vesznek ezeken részt, és a hatékony 

környezeti nevelés eredményeként, a tanulók komolyan veszik Föld Anyánk gondjait.
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Családorientált nevelési programunk részeként fontosnak tartom, hogy egészségnevelés 

kapcsán az alábbi gondolatokat tartsuk szem előtt:

A „vissza a természetbe” parancs az, ami lelkünket és testünket is egyensúlyban tarthatja. 

Térjünk vissza! Nemcsak a szó szoros értelmében a természetbe, hanem próbáljunk mindent 

a lehető legtermészetesebb állapotában megtermelni, felhasználni, elfogyasztani, legyen az 

étel, ital, ruha, minden. Próbáljunk meg természetesen élni, e tekintetben őseink szokásainak 

felelevenítése sokat segíthet. A házilag elkészített ételeknek amúgy sincs párja. 

Nevelőként feladatunk a mértékletességre való nevelés, az arany középút kijelölése, mun-

kánk, életmódunk példaértékű a gyermekek számára. Tartsuk ezt szem előtt mindennapi te-

vékenységünk során!

Mozgás, táplálkozás, higiéniai szabályok betartása áthatják mindennapunkat. A meg-

erősítendő magatartást, és tevékenységfolyamatot kell � gyelembe vennünk. A mozgás során 

di� erenciáltan állítsuk össze a gyakorlatokat, tehetségek és képességek szerint. A testnevelés 

során, mint ahogy a készségtantárgyaknál is említettem, a nemi identitás erősítése is felada-

tunk. Tanórán kívüli tevékenység során példaértékű a lánytorna foglalkozások megtartása, 

valamint a foci a � úk számára. A táplálkozás során törekedjünk a sokféleségre és a megfelelő 

folyadékbevitelre. Mindkét területre – mozgás és táplálkozás- igaz a változatosság fenntartása. 

Törekedjünk a higiéniai szabályok következetes betarttatására. 

A tanulói szervezetek társaslelkületi modellje

Az ember születése pillanatától különböző társas viszonylatoknak lesz részese, az 

alapvető családi közösségekből újabb és újabb társadalmi csoportokba kapcsolódik be, s fej-

lődése a különböző társadalmi szerepek tevékeny elsajátításán keresztül megy végbe. A pszi-

chológiai elemzés során arra keresünk választ, hogy mi az a többlet, ami a társas viszonyból 

származik? Miben rejlik a különböző közösségek lelkületi hatása? 

Az előző fejezet során láthattuk, hogy az ember társas viszonyulásai elsősorban bizalmas 

alapúak, felebaráti vagy az intim kapcsolódást indítanak el. Az elemi páros kapcsolatok a cso-

portszerveződés lehetőségét indítják el.

A társadalomban, a társas sokadalomban gyakorlatilag számtalan kiscsoport létezik, s ezek 

mikrotársadalomként foghatók fel. Ezeken a szinteken szerveződnek tovább a társas kapcsola-

tok, a kötődések. A kiscsoport-szerveződés- és vizsgálódás előtt érdemes részletesen is kitérni 

a páros kapcsolatok alakulására. Magyarországon az elmúlt évtizedekben csupán a kiscso-

port-kutatás során tértek ki a „szociális atom” más atomokhoz való érzelmi kapcsolódására. 

A Mayo-féle „human relations” irányzat hívta fel a � gyelmet, hogy a hivatalos rendszer mellett 

alakul egy informális alcsoport, amely sajátos arculatú, homogén értékrendszerű, mély érzületi 

viszonyú. Az is meg� gyelhető, hogy ezek a szoros kapcsolódások komoly teljesítményekre ké-

pesek. Például munkahelyi munkavégzés intenzitásának növekedése, szociális segítségadás stb. 

Morenó a szociometria módszerével bizonyította, hogy a csoporthoz tartozó egyén a közösség 

más tagjai irányában vonzási, vagy taszítási viszonyulással értékelhető, esetleg közömbösséget 
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tanúsít. Az ellenszenv vagy rokonszenv relációk minősítik a közösségeket. A szakirodalmakban 

leírt csoportdinamikai vizsgálatok mellett érdemes kitérni a magyar neveléstanban már a XX. 

század első felében is elemzett társas relációk működési törvényszerűségeire. Jól látható már 

a kiindulópontban, hogy az egyén-társ viszonyban kétféle tartalmi eljárás rejlik a kapcsolat 

mélységét, minőségét 

illetően. Az egyik esetben bizalmas, bensőséges viszony is létrejön (pl. család), a másikban 

a „két társ” egyforma véleményen, cselekedeten keresztül erősít egy formálisan is felépített 

csoportot. 

Az első formában a mellérendelt viszonyban élő társak centrumaivá válnak egy általuk 

kiépített csoportnak, felelősséggel tartoznak a többiek felé. A formális közösségekben egymással 

mellérendelt felek függőségbe kerülnek, illetve a csoport vezetése más társas kapcsolatok 

irányában alá- fölérendelt viszonyt létesítenek. 

Lükő Gábor a „Feleim, felekezetem” című tanulmányában az informális kapcsolódás 

alapjait a magyar nyelv szókincsével is bizonyítja. Nyelvünkben személynévként is élt a 

„társam” jelentésű „fél” szavunk a „Feled” alakban. E magyaros logika és nyelvezet szerint 

két „fél” bizalmas kapcsolatot építve lett egész. Így például a barátok felebarátokká válnak, 

a fér� nak „felesége” lesz. Ezek a páros kapcsolatok az igazi alapjai az egésznek, a rá épülő 

csoportnak, közösségnek. A fér�  és a feleség igazi, mellérendelt viszonya feltétele a harmonikus 

családi életnek, ahol a gyermekek és az idősek (le- és felmenők) jól érezhetik magukat. A 

„feled” szó a társaslélek nyelvi-értelmi funkciója szerint bizonyos településtípus, a falva (falu) 

alakban is felfedezhető. (Kendifalva, Miklósfalva stb.) Ezek a közösségek – községek a lelkületi 

egybetartozás érzületét is feltételezik.

Lükő Gábor szerint a magyar lélek formája „páros” (ld. népi motívumok).136 Az egyedül 

maradt ember „félember”, aki a román népmesék erdei réme és ijesztgeti a gyermekeket. 

Ha a gyermekek rászolgáltak, a felnőttek ezzel a félemberrel „fegyelmezték” a rakoncátlan 

gyermeket, hogy illeszkedjék a közösség elvárásaihoz. Véleményem szerint a neveletlen, 

társaihoz nem illeszkedő „fél” félni kezd, mert egyedül maradhat. Megjegyzem azt is, hogy 

Karácsony Sándor neveléstana alapján a kényszerből egyedül maradt ember is fél. A keresztyén 

nevelés ilyenkor egy újabb tételt is bevezet: vagyis a Reményt és Gondviselést. 

Véleményem szerint a magyar nyelv igeragozási rendszere meg is jeleníti a félelem kettős 

igei alakját. A határozott (tárgyas) ragozási formában: nem félek senkitől, mert félem Őt. Az 

„istenfélés” tehát újabb közösségi összetartó erő. A tradicionális közösségek közül a gyülekezet 

az a kohéziós erő, ahol a mellérendelt kapcsolatban lévő informális csoportot az „istentisztelet” 

meghitt, formális egésszé szervezi. Az egész, fél számnévi forma is lelkületi üzenetet hordoz: 

a régi nyelvezetben az „egész” egészséget is jelentett. A beteg ezek szerint szintén „félember”, 

segítségre szorul, a gyógyulást pedig a közösség gondoskodása oldhatja meg. 

Karácsony Sándor az iskolai közösség alapműködését a tanító-tanuló társas kapcsolatát 

136 Lükő Gábor: A magyar lélek formái – Táton Kiadó, Budapest, 2001. 
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lelkületileg is értelmezte. Az iskolai osztályt magában csupán tömegnek nevezi, ahol elveszik 

a gyerek autonómiája. 

Megkülönböztet aktív és passzív felet. A passzív fél helyzete veszélyes lehet a közösségben, 

hiszen a tömeghatás felületes és múlékony, nem járul hozzá az egyén szellemi, műveltségbeli 

gyarapodásához és elveszti függetlenségét. Karácsony Sándor több művében is hangsúlyozza 

a mellérendelő, keresztyén testvéri viszonyulást a tanár és a diák között is. (Karácsony Sándor: 

Ocsúdó magyarság).137 Az iskolában is jó közérzetet kell biztosítani a passzív fél számára. Ez 

csak úgy lehetséges, ha az aktív fél is jól érzi magát a gyermekek között. Persze nincs joga egyik 

félnek sem elvenni a napot a másik elől, hiszen „mindenkinek egyforma helye van a nap alatt” 

(Karácsony). Ez csak bizonyos kompromisszumokkal valósulhat meg: a tanító és tanítványai 

megegyezésével. „Nem elég egyik fél részéről a közlékenység, a másikéról a kíváncsiság: a 

beszéd egész szövege, s még az egyes mondatok fogalmazása is mindkét fél közös alkotása. 

A beszélőnek egy pillanatra sem szabad szem előtt tévesztenie azt, akihez szól”138 Karácsony 

Sándor bizonyította is ezt a debreceni katedrán, sőt erről tanúskodnak egyetemi előadásai 

15 éven át, amelyek tízkötetes neveléstudományi kézikönyvében, „A neveléstudomány 

társaslélektani alapjai (Bp. 1938-1947)” címen jelentek meg. A nevelésnek tehát érzelmi jellegű 

akarati, társas és társadalmi viszonyulássá kell válnia, hogy betöltse funkcióját, szem előtt 

tartva a felek viszonyát. 

A mikro-közösségi életnek is, a társadalomnak, -  vagy ismét nyelvészkedve -  a  „társas 

sokadalomnak” is hasonlóan kellene biztosítani az együttélést. Az erősebb ne akarja elpusztítani 

a gyengébbet, összetévesztve az autonómia bonyolult szabályait az emberséges, családias 

demokratikus, teokratikus rendszerét a fölérendelő, arisztokratikus berendezkedéssel.139

A diákok életében és közérzetében az osztály képében van jelen az iskola, hiszen az 

időbeli és térbeli együttlét, a mindennapos kooperáció következtében az iskolán belüli társas 

kapcsolódások elsősorban az osztályra lokalizálódnak. 

Az osztály a tanulók mikrokörnyezete, s egyben tartalmas környezet, mely sajátos 

normarendszerével, struktúráival a legközvetlenebb módon alakítja tagjainak személyiségét. 

Az itt kialakult interperszonális kapcsolatok adják egy-egy tanuló „társas mezőjét”, 

szűkebb és tágabb érintkezési köreit. Társasmező: valamely személy megszilárdult, tartós 

interperszonális kapcsolatainak köre. Ezek a kapcsolatok aktuálisan jelen vannak a tanuló 

életvitelében, teljesítményében. 

Minden csoporttá szerveződésben jelentős szerepük van a közös élményeknek, mindjárt a 

csoportbalépés élményének is. Nem mindegy, hogy hogyan éli át a gyermek a csoportbalépés 

tényét, ő választotta-e, vagy besorolták oda, máshol nem jutott hely stb. Ez eleve meghatározza a 

gyermek hangulatát, közérzetét, tevékenységét legalábbis a kezdeti időszakban. Minél nagyobb 

137 Karácsony Sándor: Ocsúdó magyarság – Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2002.
138 Karácsony Sándor: Magyar nyelvtan társaslélektani alapon Budapest, 1938.
139 Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája Kairosz Kiadó, Budapest, 1997.
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teret adunk a szabad társulási lehetőségeknek, annál kedvezőbb indulási feltételeket kapunk 

a közösségalakításhoz.

A csoportbalépés élményénél távlatban jelentősebb a közös együttlétből adódó sokszínű 

élmény. 

Módosítja a szerveződés ütemét és problémáit az osztály létszáma és nemek szerinti 

megoszlása. Nagy létszám esetén nem érzékelik kellően a közösségi határokat, a bonyolultabb 

viszonylatokat, nehezebben ismerik meg egymást, ezek következtében nehezebben fejlődik a 

koherencia. Ideális létszám a 20-25 fő, mely az információk szabadabb áramlását teszi lehetővé, 

így a megismerésre kölcsönös segítségre kedvezőbb alkalom nyílik.140

A kommunális közösség elméleti alkotói is érezték, hogy nehézség támad igazi 

mikrokapcsolatok területén. Szétestek az osztály- és iskolaközösségek, a mozgalmi 

tömegszerveződések. A gondokat a következő pszichológiai problémára vezették vissza:

A szerveződés szakaszában csak térbeli és időbeli azonosság fogja össze az osztályt. Még 

nincs kikristályosodott szerkezete a csoportnak, a spontán tekintélyrangsorok leggyakrabban 

a hangerő, és a � zikai erő szerint alakulnak, és általában szemben állnak a pedagógus 

törekvéseivel. Az újonnan szerveződött osztályokban igen erős a rivalizálás, kedvezőtlen társas 

helyzet.

Ebben a periódusban alapvető pedagógiai feladat a kívánatos, és szükséges pozitív 

csoportnormák kialakítása, a helyes viselkedési, magatartási modellek körvonalazása, és 

fokozatos beépítése a gyermekek magatartásába. Az adott csoport pillanatnyi struktúráját, 

kialakult erőviszonyait minden esetben � gyelembe kell vennünk.

Kezdetben nagyon fontos a követelmények pontos körvonalazása, ismertetése és 

indoklása, esetenként értelmezése is. Lehetőség szerint reálisak, életkorhoz szabottak, tehát a 

gyermekcsoport által megvalósíthatóak legyenek.

A magatartási szabályok, szerepelvárások kidolgozásánál fordítsunk nagy � gyelmet a 

csoport véleményére, javaslataira, a végső forma közös megbeszélés eredménye legyen, tehát 

a lehető legnagyobb mértékben érvényesüljön a csoportaktivitás. A közösen kialakított és 

elfogadott normákkal a csoport tagjai könnyebben azonosulnak, sokkal inkább sajátjuknak 

érzik, mint egy kívülről jövő felnőtt követelést.

Szükséges a pozitív normák pozitív motivációinak kialakítása. Lényeges megtalálnunk a 

belső indítékokat mozgásba hozó ösztönzőket. Ez életkoronként nagyon változó, messzemenően 

ehhez kell alkalmazkodni. Kisiskolásoknál nagyon hatékonyak a piros pontok, dicsérő kártyák 

játékos versenyek. Serdülőknél arra is vigyáznunk kell, hogy indokolásunk ne legyen gyerekes, 

vagy követelésünk önkényes.

A színes, kollektív élet közben szürke lett. A sok egyes individuum nem vált személyiséggé 

(personává), nem találta közvetlen társát, felebarátját. A közösségi centrum sem alakult ki, 

140 Balogh Katalin – Gergencsik Eszter: Pedagógiai-pszichológia Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. 49. 
oldal
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ezért megpróbálták létrehozni az alá és fölérendelést. Ez ellen a magyar lélek tiltakozott: bezárt 

(bezárkózott), egoistává vált. Ennek kiküszöbölése érdekében további „kényszerítő szituációk” 

léptek be.

Az említettek jelentősen megváltoztathatják az erőviszonyokat, de magatartásbeli normák 

nem alakulnak ki önmaguktól, ha nem szervezzük meg a céljainkkal egybevágó tevékenységet, 

gyakoroltatást és szoktatást. Ez kezdetben kényszerítő szituációk szervezését is szükségessé 

teheti, majd ezek gyakorlása közben a tudatosítás változtathat a tanulók beállítottságán is.

A csoportfejlődést leghatékonyabban követelményeink teljesítéséhez megfelelő tevékenység 

megszervezésével, következetes gyakoroltatásával és ellenőrzésével biztosíthatjuk.

A meghatározott követelmények mellett emocionálisan nélkülözhetetlen az együttes 

élmények szervezése (Pl. nagyon eredményesek az év eleji kirándulások a megismerkedés 

elősegítésére, továbbá minden osztályon kívüli együttes tevékenység, séták, tárlatlátogatások, 

sportesemények). Ezek a közös élmények intenzív alakítói a csoportkohéziónak. A közös 

örömök, esetleges kudarcok, az együttes cselekvés élménytöbblete erősíti az odatartozás 

érzését. Merjünk előlegezni csoportjainknak, s a jól sikerült esemény után távlatokban 

gondolkodhatunk, közös terveket készíthetünk, amelyek jobb teljesítményre, megfelelő 

magatartásra motiválhatnak. 

Az emocionális közösségszerveződés a társaslelkületi működésen alapul.

Karácsony Sándor regényében (Csucsai front, A siccki-banda) saját osztályközösségének 

érzelmi, erkölcsi fejlődését mutatja be. A gyermekközösségeknek ugyanolyan fejlődési 

szakaszai vannak, mint a személyiségfejlődésnek. Ahhoz, hogy a gyermekek, a � atalok elérjék 

az érett közösség (társadalmi) kategóriáját, át kell élniük a köztes kategóriákat.

Az iskolai közösségek szintjén szükségszerű valamilyen romantikus, játékos közeg 

kialakulása. A közös professzionális tanulás mellett a szabadidős tevékenységek emocionális 

megélése is fontos. Erre hivatkozott Karácsony Sándor, amikor leszögezte: az iskolai életet kell, 

hogy színesítse valami „cserkészetféle”. 

Erre a szakaszra jellemző a felelősségteljes munka és derűs atmoszféra. A közösség 

öntudatossága nyilvánul meg az egymás iránti kölcsönös � gyelemben, udvarias segítőkész 

magatartásban és egymás iránti bizalomban. A csoportot helyes külső és belső integráció 

jellemzi, céljai a nagyobb közösséggel nem ellentétesek. A közösséggé alakulás folyamatában 

ezen a szinten válhat referencia csoporttá az iskolai osztály. Referencia, vagy viszonyítási 

csoport, amelyhez az egyén legerősebb, legintenzívebb odatartozást érez, normáival, 

szabályaival azonosítja magát, azokat teljesítményére meghatározónak érzi és alkalmazkodik 

azokhoz. Egy csoporthoz tartozás erőssége attól függ, hogy az mennyi és milyen egzisztenciális 

lehetőséget biztosít az egyénnek személyisége kibontakozásához. A különböző csoportokhoz 

tartozás élményét nem azonos hőfokon éljük át, az egyén alakítása szempontjából mindig a 

referencia csoport a leghatékonyabb, legalapvetőbb. 

Pedagógiai vonatkozásban az érték fogalmának de� niálását az utóbbi évek eseményei, tár-

sadalmi változásai egyre inkább megkövetelik. Az értékszocializációban kiemelt szerepet kap a 
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pedagógiai tevékenység, és az oktatás-nevelés folyamata. Míg régebben azonosították az erköl-

csösség, az erkölcs értékeivel, az elmúlt években egyre többen foglalkoznak az értékkutatással, 

így megnőtt az igény a pedagógiai érték de� niálására is. 

A pedagógiai értékek, tevékenységek szervezetté alakítása szempontjából Gáspár László az 

alábbi emberminőség - jellemzőket tartja a legfontosabbnak:

- Egészség, mely magába foglalja az egészséges életmód belső igényét.

- Aktivitás, mely tevékenységet, kezdeményező-készséget ölel fel.

- Érdeklődés, mely a megismerés és a megértés, művelődés szándéka.

- Kommunikációs és kooperációs képesség, mely együttműködést tételez fel.

- Az életfeladatokra való felkészültség, azaz gyakorlatiasság képessége.

- Produktivitás, mely az értékteremtésre való igényre sarkall.

- Átfogó valóságérzékelés és - értékelés, mely képessé tesz a komplex látásmódra.

- Autonómia, mely önálló döntéseket képesít.

- Igényszint, mely saját színvonalat, követelményszintet eredményez.

- Felelősség, mely a felelősségtudat és a felelősségvállalás egysége.

A kedvező neveléslélektani, szociálpszichológiai hatások csak akkor érvényesülnek 

az iskolai társas közösségekben, ha az tagjai számára már viszonyítási csoport, ha tagjai 

megtalálják érvényesülési lehetőségeiket, biztonságukat. Ennek napjainkban egyik fő akadálya 

iskoláink szűk intellektualizmusa, teljesítményközpontúsága. Csak a jó tanulók találják meg 

lehetőségeiket. A tanulmányi eredmények romlásával párhuzamosan egyre erősödnek az 

iskolán kívüli kapcsolatok, mert ezek a tanulók eltávolodnak azoktól az értékrendektől, mely 

számukra csak kudarcot tartogat. Leggyakrabban kiszorulnak a gyengébb tanulók a mozgalmi, 

közéleti tevékenységből is, holott talán ezen a területen konstruktív módon realizálhatnák 

képességeiket. A diákközvéleményben sokkal szélesebb skálán mozognak az értékelések, 

célszerű lenne ezek fokozottabb érvényre juttatása a hivatalos iskolai értékelésben is.

Már az osztályok létrehozásakor is a különböző személyiségek konstruktív összehangolására 

kellene törekednünk, a az alakítás folyamatában sem szabad ezeket összemosni. Az 

intellektuális fejlettség mellett még számos olyan terület van, amely alapja lehet a személyiség 

értékelésének, különböző rangsorok kialakulásának, manuális és művészi képességek 

sportbeli teljesítmények, közösségi aktivitás, i� úsági mozgalomban végzett feladatok stb. 

Ebben minden gyermek megtalálja a maga helyét, és őt elismerve megtanulja értékelni azt is, 

aki más területen mutat kiemelkedő eredményt. Egyik területen elszenvedett sikertelenség 

így a másik területen kompenzálható. Csak így alakulhatnak ki a helyes értékítéletek az 

egész személyiség megítélésében, és egymás méltányolásában. A kommunális és a globális 

liberális kísérletek hatása minden közösségre hatott. Nevelési sikertelensége ellenére sajnos 

mély nyomokat hagyott a társas viszonyainkban. A család már alig funkcionál, rengeteg az 

egoista, félelemtől torz ember. Az igazi barátság alig ismert. A falvak, a községek pusztulnak. 

A gyülekezetek klasszikus, istenfélő jellege is csorbult. A nemzet, nemzetség lelkileg idegen. 
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Keressük a legnagyobb közösségeket! Mik lehetnek azok? Talán Európa, vagy Amerika, vagy 

a Földkerekség, vagy a Kozmosz, vagy kezdjük elölről?141

Az éneklő, zenélő közösségi modell

A társasközösségi jellegű társadalom jól működő közösségei közösségi tulajdonsá-

gokkal rendelkező professzionálisan nevelt jellemet (perszónát) tart a civilizált fenntarthatóság 

humán erőforrásának.

A teljesség igénye nélkül a következő gyermeki (emberi) társas-lelkület megléte, vagy ki-

alakítása szükséges ehhez: értékóvó magatartás, jószívűség, önzetlenség, titoktartás, segítő-

készség, elfogadni tudás, pozitív hozzáállás, aktív közreműködés, nyerni és veszíteni tudás, 

fegyelmezettség, önállóság. Ezeket a készségeket gyakorlással fejleszteni lehet. Ehhez élmé-

nyekre, és tapasztalatokra van szükségük, hiszen a kapcsolatteremtést és a közösségben való 

viselkedésformákat tanulni kell. Ezek elsajátítása fejleszti a személyiséget, távlatokat nyit a 

gyerek számára és segíti őt kiegyensúlyozott, boldog közösségi felnőtté válni. Ugyanakkor 

vizsgálatok kimutatták, hogy az együttes élmény fokozza az egyének teljesítményét. A csoport 

olyan többletet, azaz csoporttöbbletet képez, mely felülmúlja az egyének külön-külön számított 

képességét, lendületét, érvényesülését.142 

Kodály Zoltán fontosnak tartotta a zene nemzetnevelő, társas kapcsolatokat erősítő hatását. 

Értetlenül állt az előtt a tény előtt, miszerint egy ilyen gazdag népzenével rendelkező országban 

milyen alacsony a zenei nevelés színvonala. 

Nem csak a zenei nevelés miatt tartotta nélkülözhetetlennek az óvoda, iskola munkáját: 

tisztában volt a zenei nevelés transzfer hatásaival, valamint a legfontosabbnak a nemzetne-

velő szerepet tartotta! Szerinte az óvodák elsőrendű feladata a magyarság tudatalatti érzületi 

elemeinek beültetése. Ez a sokszor fennálló oktatási módszerrel szemben merőben ellentétes 

elvnek hangzott. Voltak, akik a népdalt meg akarták hagyni a felnőtt társadalomnak, a dolgozó 

népnek, vagy az érettebb i� úságnak. Úgy gondolták, motívumai nem a gyerekekhez valók, 

a szövegek pedig majdnem kivétel nélkül erotikus vonatkozásúak. Ezért az idegen szellem 

továbbélt az iskolai dalokban. Egyes esetekben bárgyú szövegeket ültettek népszerű magyaros 

dallamokhoz, de az is előfordult, hogy a dallamot mellőzték és erőltetett, bonyolult dallamok-

kal helyettesítették.

A néphagyomány felhasználására Kiss Áron hívta fel a � gyelmet már 1883-ban. Kodály 

sokat várt az általa elfogadtatott indítványoktól (a játékoknak s a velük járó daloknak a ma-

gyar nemzeti nevelés szolgálatában kell állniuk; a játékokban a magyar jelleg megóvandó; a 

gyermekjátékok dallammal együtt minden vidékről összegyűjtendők), a valóságban azonban 

inkább visszalépés történt. Ez természetesen nem Kiss Áron hibája volt; az általa gyűjtött szö-

vegek több mint a fele megtalálható volt a gyűjteményben, melyet Daloskönyv címen 1983-ban 

jelentettek meg, a 137 dallam közül viszont egy sem, a fentiekre hivatkozva.

141 Aronson, E.: A társas lény  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1997. 
142 Mérei Ferenc (1989): Társ és csoport. Akadémiai Kiadó, Budapest 29-30.oldal
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Amit „Kodály módszer” néven ismertünk meg, az valójában koncepció. Egy nevelési prog-

ram, mely a népzenére épül. Írásban és szóban adott útmutatások, a régmúltból összegyűjtött, 

Kodály által használhatónak ítélt eszközök, melyek segítségével felszámolható a zenei analfa-

bétizmus. Kodály legfőbb célja azonban ennél sokkal több: a lelki kiteljesedés, a közösségben 

éneklő, zenélő ember.  „A hangszer a kevesek, kiváltságosak dolga. Az emberi hang a minden-

kinek hozzáférhető, ingyenes és mégis legszebb hangszer lehet csak általános, sokakra kiterjedő 

zenekultúra termő talaja.” 143

Kiemelkedő szerepet Kodálynál a népdal, mint zenei anyanyelv. Ez azonban csak cél, hi-

szen a 30-as évek gyerekeinek nem volt zenei közege a népdal. Kodály azért választotta, mert a 

magyar ötfokú hangrendszerben nagyon könnyű jól énekelhető motívumokat találni, melyek 

különböző hangközöket reprezentálnak. A fülnek már ismerős dallamok a kottaolvasást, a 

lapról éneklést is segítik. Gyakori ismétléssel, kondicionálással a hangközök szolmizált elneve-

zései kitörölhetetlenül rögzülnek az emlékezetben. Van azonban egy énektanításon túlmutató 

jelentősége is: nemzeti és esztétikai értéket hordoz.

Kodály ugyanolyan fontosnak tartotta a mindennapos éneklést a lélek számára, mint a 

tornát a test számára. 

Kodály nem dolgozott ki részletes módszertant. Az elvek, melyek tőle származnak, egymást 

követő felismerések, lépések során át vezették őt a pedagógiai szerepvállaláshoz egy eljövendő 

magyar zenei műveltség megteremtésének reményében. az 5-7 éves kor között Kodály-módszer-

rel történt zenei fejlesztés segített az esélyegyenlőség kialakításában, a veszélyeztetett csoportok 

behozták a tanulási képességek terén mutatott lemaradásukat sőt, matematikából jobbak lettek 

társaiknál. VISTA-projekt – svéd-magyar kutatás során Antal Ilona megállapítja: „Az aktív ze-

néléssel történő nevelés a leghatásosabb módszer a mai tanári munkában is. (Antal-Lundström 

Illona, 2011)

A Kodály koncepció azonban nem egy lezárt elmélet, hiszen az ESZTÉTIKUM világa a 

kegyelem világosságában rejlik.

SZPN modell: a maslowi piramis szárai mértanilag folytatódnak! Az önmegvalósítás nyitása 

(a piramis szárai a felsőponton meghosszabbítva): a társas találkozás: a korábban elemzett társ, 

csoport, család, gyülekezet, lokális közeg, nemzet viszonyrendszerét nyitja meg. Gyakorlatilag 

az SZPN modell az előző modelleket is tartalmazza. 

Létfontosságú kompetenciák fejlesztése szintetizálódik. A gyermek: gyorsan és hatékonyan 

gondolkodik, képes a könnyed, sokoldalú, többnyelvű kommunikációra, jó kapcsolatépítő és 

együttműködő készséggel rendelkezik, tud demokratikus társadalomban élni, érzi a transzcen-

dentális ERŐ-t.

143 Kodály Zoltán: Visszatekintés. Összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok I. Sajtó alá rendezte és 
bibliográ� ai jegyzetekkel ellátta Bónis Ferenc Zeneműkiadó Vállalat Budapest 1974. I. 117. (Éneklő 
i� úság)
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SZPN - a tálentumok szintézisének és az értékrendszer szellemi síkjainak tudatos kezelése: 

 A mese, vízió, isteni gondviselés anankológiai szintézise

Az értékrendszerből fakadó nevelési feladatok felbontása, aktív gyakoroltatása

A kognitív, az érzületi, a spirituális, a társas-lelkületi kompetencia elemeinek tudatos fej-

lesztése

A tanár-diák reláció demokratikus viszonyrendszerének tudatossága

A gyermeki hit, lelki szükségletrendszer érvényesítése

A szülői nevelés partneri viszonyba állítása

Alapvető, kritikus fejlődési, fejlesztési komponenselemek kezelése

A tucatnyi képességcsoport legösszetettebb halmazának, a „transzcendentális-szellemiség” 

kompetenciának felismerése 

Tálentumok szintézise - lelkiismeret

IQ

TQ

EQ

SQ
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ÖSSZEGZÉS: A HIPOTÉZISEK, METAFIZIKAI ALAPOK, 
POSZTULÁTUMOK IGAZOLÁSA 

Munkám során igyekeztem a � lozó� ai, a társadalomontológiai, az axiológiai-kulturológiai, 

az etikai, az esztétikai és a transzcentológiai alaptanok kutatási követelményeinek eleget tenni.  

A pedagógiai prudentia bővítése érdekében a kredontológiai, meta� zikai szemléletmódok, 

metszetek mentén bizonyízható lett. A hazai pedagógiai kultúránk mindenkor antropológi-

ai (teológiai antropológia)i alapokon alkotta meg professzionális nevelési elveit. Tudatosan 

megkülönböztette a „professzionális” nevelést a „laikus” neveléstől. A keresztyén axiológiával 

és kulturológiával, a pedagógiai kredontológiával, és a katechetikával szintetizálta az emberi 

természet nevelhetőségét.

A saját elképzelt pedagógiai rendszerem tudományos jellegű értelmezését szándékosan ma-

gyar neveléstudósok: Apáczai Csere János, Szeges János (Comenius), Imre Sándor, Karácsony 

Sándor, Németh László, Kodály Zoltán, Nagy József és Zsolnai József neveléstani nézetei se-

gítségével sikerült feltárni. 

Az explicit előföltevések, posztulátumok nem ütköztek ellentétbe az elemzett multidiszciplináris 

aspektusokkal. Bizonyíthatóvá vált:

- Bármely emberi képesség, bármely normális emberi egyeddel, megfelelő életkorban 

elsajátítható valamely szinten.

- A mindenkori személyiség, öröklött diszpozíciói alapján a társadalmilag rögzített 

objektivációk (többek között tevékenységek) aktív elsajátításának terméke. Az személyiség 

releváns összetevői a szükségletek, a célok, a képességek, az ismeretek, a viszonyulások, az 

énkép, és a világkép.

- A gének és a mémek determináló hatása erős. A természetes neveléssel az emberi 

harmónia: a testi-lelki egészség, az 5 T viszonyulás kiművelhető.

- A kreatív, a természetet ökológiailag használó társadalom saját, gondosan ápolt 

tradícióin épül föl. Az anyagi és szellemi innovációk még fokozzák is azon hagyományok 

stabilitását, amelyeket érintetlenül hagynak, mivel ezek érvényessége már a megváltozott 

viszonyokra is kiterjed. 

- A demokratikus berendezkedést nagymértékben determinálja a krisztusi alapon 

nyugvó teokratikus ideológia, amely uralmi alapú: az ÚR-tól ered.

- Egy modern társadalomban az emberek teljes egyenlősége nem lehetséges, de ez nem is 

kívánatos. Ami szükséges: meghatározott azonos föltételek egyetemleges biztosítása. Ilyen 

többek mellett a kultúra elsajátításához való azonos, pedagógiailag biztosított esély. 

A fönti posztulátumokból és pedagógiai kutatások eredményeiből levezethetünk néhány 

követelményt a Szintetizáló Professzionális Nevelés intézményeire is.

- A képesség- és tehetségfejlesztést korai életszakaszban (4-6 éves korban) kell elkezdeni!
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- A képesség- és tehetségfejlesztésben minden óvodásnak, minden kisiskolásnak 

pedagógiailag azonos esélyt kell biztosítani – függetlenül attól, hogy milyen társadalmi 

rétegbe, milyen életmódot folytató családba stb. született. Ez a következőket jelenti: azonosan 

jó minőségű fölszereltség, azonosan jó minőségű taneszközállomány, (közel) azonosan jól 

fölkészített pedagógusok.

- Mindenkivel el kell sajátíttatni a kritikus alapképességek lehető teljességét! A kiművelendő 

képességek a teremtett ember adottságaiban, teológiai aspektusból tálentumaiból erednek. 

- A szintetizáló professzionális nevelés értelmezése így egyértelműen az IQ – EQ –SQ – 

TQ alapokon nyugvó képességfejlesztést jelenti.

- A képességek kreatív gyakorlása nem vezethet a legfőbb nemzeti értékek (az emberi 

szabadság, az emberi méltóság stb.) tagadásához, sem pedig az adott társadalom 

tradíciójának elutasításához!

 - Mindenkit „homo oeconomicus”-szá is kell tenni abban az enyhe értelemben, hogy 

mindenkivel el kell sajátíttatni a köznapi élethez, önfenntartó léthez nélkülözhetetlen 

képességeket!

Leszögezhetjük: az entrópia, az energia veszteség keletkezése a leépülés törvényszerű-

ségét indukálja. Ha magára hagyunk egy rendszert, az elkezd pusztulni! Ennek ellenszere 

a fokozott életképesség helyreállítása. A negentrópia: a leépülés fölébe rend kerekedik. Ez 

a természetes teremtett rend sok évezreden keresztül erőteljesen biológiai, + ziológiai fel-

téteken keresztül érvényesült. Biológiailag is a gének determinációjában valósult meg, és 

természetesen ma is az emberi földi lét komoly meghatározója. Ebben a relációban nagy-

mértékben hasonlítunk a többi, biológiailag fejlett emlőshöz. Néhány évezrede viszont a 

géneken kívül a mémek is: viselkedés, nyelv, értékek, technika mintái óriási mértékben 

befolyásolják az emberi tudatot, nézetrendszert, élet+ lozó+ át, amely konkrétan az emberi 

civilizációs viselkedésben, a mindennapi életvezetésben nyilvánul meg.

A XXI. században végre el kell jutni legnagyobb mértékben az eumemika determináló 

hatásához: mémek születésének szabályozásához. Ez az egyértelműen neveltségi eredmény 

a rohamos technikai fejlődés motorja a XXI. században. Azonban az ember által teremtett 

„második környezet” túlzottan kényelmessé tette a civilizált embert, + ziológiai szükségle-

teit fokozta, túlzott fogyasztásra inspirálta. Olyan mértékű biológiai kényelemre ösztönöz-

te, amely visszahatott az evolúciós törvényszerűségeket, ez veszélybe sodorja a természetes 

rendet. Közben nem vettük észre, hogy fokozott életképesség redukálódott, az entrópia kez-

dett uralkodni. A folyamat megfordításához a professzionális nevelés újragondolása szük-

séges. A teremtett ember IQ (értelmi), EQ (érzelmi), SQ (spirituális), TQ (társas-lelkületi) 

alapú adottságokkal születik. A professzionális nevelés feladata ezen adottságok működő 

képességekké történő kiművelése. A tucatnyi képességcsoport legösszetettebb halmaza a 

„szellemiségi” kompetencia, amelyben az IQ – EQ – SQ – TQ komponensei szintetizáltan 

működnek. Mind a négy egyenként is mintegy 6-7 kritikus alapkészségre épül, amelyek 

kiművelésével biztosított a „felnőtt” személyiség. Kérdés: mennyi idő kell a kiműveléshez? 
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Az aritmetika egyik törvényszerűsége, neveléstörténeti bizonyítottsága feltételezi, hogy 

4X6 év. Tehát valószínűsíthető a 24-28 éves életkor. A nevelés eredménye, vagy sajnálatosan 

eredménytelensége e komplex nézetrendszerben, cselekvési akciókban tükröződik vissza. 

Egyéni megnyilvánulásai környezetfüggőek, de nagymértékben a világ egészéről alkotott 

nézetrendszer determinálja. Neveléselméleti aspektusból ezt világnézeti nevelésnek, ne-

veltségi mutatónak nevezhetjük.

Ennek eredménye lehet a józan, pedagógiai prudencia szerint az az önmagára reálisan 

re< ektáló transzcendens én: a „T személyiség”, aki képes a meta+ zikai értelemben működő 

spiritualitás bölcsességére. 
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UTÓSZÓ

Paul Ricoeurt egy alkalommal a posztmodernhez való viszonyulásáról kérdezték, s válaszá-

ban egyértelművé tette, hogy csak a posztmodern szellemiség rekonstruktív lehetőségével tud 

azonosulni. (in Lázár 2008) Ilyen rekonstruktív posztmodern pedagógiai szintézisre tesz ered-

ményes kísérletet a szerző, amikor az elmúlt század második felének marxista neveléselméleti 

amnéziáját oldva a nevelőt és a növendéket a maga meta/ zikai alapzatára helyezi vissza, szűkebb 

dialogikus, és tágabb „közösséges” társas-lélektani egységüket is spirituális kontextusba helyez-

ve. Kísérletére mégis inkább a perimodern jelzőt használnám, hiszen a neveléselméletek inter-

textuális újraéledését, és termékeny kölcsönhatásának szerves közegét egy, a modernitáson és 

az időn kívüli dimenzió, a meta/ zikai beágyazás teszi lehetővé, mellyel a szerző metapedagógiai 

keretet teremt szintéziséhez.

Ez a vállalkozás radikális antropológiai fordulatnak is tekinthető a késő modernitás pedagó-

giai útkereséseinek sorában, egyben folytatása annak az örökségnek, melynek spirituális hori-

zontját mestere, Zsolnai József a Rózsakert iskolában - életében utolsó alkalommal -  összegyűlt 

és módszere iránt elkötelezett pedagógusok körében rendezett valláspedagógiai konferencián az 

e jegyben gondolkodókkal közösen rajzolt fel. 

Antropológiai fordulatot takar a jelen mű több szempontból is, hiszen e nézőpontból olvas-

sa újra az olyan régi szerzőket is, mint a műben fontos szerepet kapó Herbart: hogy szembe-

sítsen bennünket a még a tizenkilencedik században is érvényesnek látott platoni alapvetéssel, 

mely szerint a herbarti fogalomrendszer alapkategóriái, a reálék is „szellemi természetűek, és 

az anyagvilág pedig másodlagos látszatvilág.” Herbart e tudattól függetlenül létező elsődleges 

világ végső, szellemi természetű elemének, reálénak látja az önmagában nem, csak változásai-

ban megismerhető emberi lelket is, melyet nem szabad összetévesztenünk a ma neuro/ ziológiai 

epifenoménként értelmezett pszichével. Ez a meta/ zikus megközelítés idő feletti, hiszen a moz-

gást és változást a természetben és a társadalomban csak látszólagosnak tekinti, mely a platoni 

ideákkal rokonságot tartó reálé esszencialitását nem érinti. Ebben a keretben válik érthetővé a 

Karácsony Sándor-i pedagógia ontológiai radikalizmusa is, ahol „ a nevelésnek az a feladata, 

hogy az anyagi és testi világból a szellemi életbe emelje a növendékeket”, mely ilyen tekintetben 

szintén rekonstruktív feladat: a megváltásban helyreállított emberi lényeg felé emelni a növendé-

ket. Mindezt evangéliumi keresztyén következetességgel bontja ki művében Szenczi Árpád is.  
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Ebben az értelemben kapcsolja össze a szerző a meta/ zikus hangoltságot, a szintetizáló, integrá-

ló és holisztikus ökológiai keretbe foglalt szemlélettel műve végén. 

Törekvése rokon azokkal a tudomány/ lozó/ ai fordulatokkal, amelyek az anyagelvű és lelki- 

társadalmi értelmezés szintézisét spirituális irányba terjesztik ki, mint például Daniel Sulmasy 

biopszichoszocio-spirituális orvosi modellje (2002), vagy a közgazdaság spiritualizálására tett 

kortárs diskurzustörekvések (Zsolnai-Bouckaert, 2012.) köre.  Ezért talál párhuzamot a ne-

velési stratégiaként megjelölt együttes IQ, EQ, SQ, TQ-fejlesztő gyakorlat a transzcendentális 

környezetet is magába foglaló 5T (Természet, Társadalom, Technológia, Tudás, Transzcendens) 

ökodinamikus környezet antropológiai modellel (Lázár 2011). 

A szerző a jelenkor „dekonstruktív”, – Fekete György szavával liberális – pedagógiai törekvé-

sei, mint például a világnézeti semlegesség,  vagy a „queer studies” táplálta LGBT gendereszme 

iránt következetes kritikai álláspontot képvisel, és az általa esszenciálisnak  értelmezett minősé-

gek: nem, jellem, erkölcs, hit és a „társas sokadalmi” intézmények, mint a család, nemzet tekin-

tetében a relativizmust elutasító meta/ zikai álláspontját érvényesítve már a mű bevezetőjében 

beágyazza pedagógiai mondandóját az általa szolgált közösség  szenvedéstörténetébe.   Ebben a 

jegyben méri össze az eltérő spirituális irányokat, és a jelentősen eltérő nevelési módszertanokat 

képviselő szerzőket, bevilágítva az anyagelvű modernitás mellett húzódó meta/ zikus elkötele-

zettségű perimodern pedagógiai utak tartományát.

Így hozza egymással kölcsönhatásba Herbartot, Imre Sándort, Petersent és Karácsonyt, és 

ilyen szempontból pásztázza a kortárs pedagógiai törekvéseket is. Így kerül közös keretbe a lélek 

egységében hívő rendszeralkotó konzervatív Herbart, aki a „Regierung”, „Unterricht”, és „Zucht” 

trinitása jegyében fegyelmező, oktatói pedagógia megalkotója, vagy a reformpedagógus Peter-

sen, aki leszáll a katedráról, és lemond a fegyelmezés megszokott eszközeiről, a tanulóközös-

ség közé vegyül, és a gyermeki tanulási folyamatok vezetőjeként  szolgál igazodva a gyermeki 

lélek, antropologikum és közösség törvényeihez. És közöttük már nem látjuk magányosnak a 

peterseni úttal sok közös elemet viselő karácsonyi pedagógiát, melynek legfőbb eleme a gyermek 

autonómiájának tisztelete, abban a rejtett hipotézisben, hogy a test-lélek-szellem-ember autonó-

miája a megváltás kegyelmi ajándéka nyomán teonómia. Ezért komolyan kell vennünk Kará-

csony / gyelmeztetését, amikor így ír: „Érzelmi, értelmi és akarati nevelés nincs, nem lehetséges, 

mert a növendék érzelmi, értelmi és akarati világa autonóm. A nevelés lehetősége csak azokon a 

pontokon elképzelhető, ahol az egyik ember egymagában épp oly tehetetlen, mint a másik ember. 

Ezek az úgynevezett társas-lelki kategóriák. Életérzések között a másik embertől függő jó vagy rossz 

közérzéssel a jogban találkozunk. A művészet a társas-lelki vonatkozások között a másik ember 

ébresztette érzelmek. A tudomány ugyanolyan értelmi reláció. A társadalom a másik emberre irá-

nyuló akaratnyilvánulások világa. Egyik ember egyéni hite a másik ember egyéni hitéhez képest: 

vallás. A modern nevelés szerint tehát csak jogi, művészi, tudományos, társadalmi és vallásos ne-

velés lehetséges.” Klasszikus dialógus-/ lozó/ ai alapon álló pedagógia ez a mellérendelő társas-

lelki törvény jegyében rokonságot tartva Ebnerrel és Buberrel, és József Attila törvényével: „csak 

másban moshatod meg arcodat.”  
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Míg Karácsony Sándor a gyermektársadalom, a cserkészmozgalom felől érkezett, és az 

SDG-s, Por Christo-s, vagy a szellemisége felé megnyíló, a népi irodalom igézetében olvasó 

egyetemi i  ̂úság, illetve a köré gyűlt, az „alexandriánusok” névvel illetett tanítványi kör, és a 

magánkiadásként is értelmezhető Exodus könyvek révén gyakorolt nagy hatást, és csak kései 

éveiben kapott katedrát, addig a református pedagógia másik, nagy alakja Imre Sándor már 

korán egyetemi  magántanári, és professzori tisztet viselve számos pedagógiai intézményi vezető 

pozícióját betöltve,  rövid ideig  vallás- és közoktatási miniszterként is működve vált a a hazai ne-

veléstörténet megírójaként annak alakítójává is. Ő volt az, aki elsők között javasolta a pedagógia 

és a lélektan intézményes összekapcsolását a húszas évek végén egy pedagógiai-lélektani tanszék 

felállításával, mely az  általános lélektan mellett a gyermek- és i  ̂ú kor lélektana, gyógypeda-

gógia, pszichotechnika tárgykörével segítette a nevelőképzés szellemi láthatárának tágítását. A 

Foucault-i értelemben vett diskurzus-alakító  Imre Sándor  a magyar pedagógiát koncepcióját a 

nyelvi közösség legtágabb határában, a nemzeti közösség keretében fogalmazta meg. Ahogy az 

Szenczi Árpád munkájának is központi gondolatát képezi, a globalizáció  szorításában, a globá-

lis média hegemón  agymosásában Imre Sándor evangélumi alapzatú pedagógiai szellemisége 

és nemzetnevelési koncepciója az anómiás magyar társadalom számára ma megmentő  jelentő-

séggel bír. A kötet vége felé e sorozatban a művészeti nevelés címkörében jelenik meg Kodály 

Zoltán pedagógiája, melynek kifejtése a jelen kötet ikerkötetében,  „A nevelés kozmológusai” 

címet viselő munkában bővebb teret nyer. De az egész kötet szellemisége jelzi: rokon életműről, 

ontológiai és antropológiai léptékű pedagógiai metaforáról van szó a Kodály módszer esetében 

is, mely e szintetizáló kísérlet szerves részének tekintendő. 

Erről a közössé varázsolt pedagógiai fundamentumról tekinti át a szerző a kortárs pedagógiai 

utak illeszkedő tartományait, hogy aztán saját, a Szintetizáló Professzionális Nevelés nagyigényű 

címét viselő, de a benne rejlő kozmológiai lényeget mégis szemérmesen kezelő ajánlatát meg-

tegye.     

A szerző pedagógiai antropológiai kísérletében az emberi természet, a „teremtett Lény” jel-

lemző sajátosságait puzzle-ként az elmúlt évszázadban folytatott antropológiai, humánetológiai, 

pszichológiai, szociológiai kutatások horizontját irodalmiasan pásztázva illeszti össze. Hang-

súlyozza, hogy a pedagógia, mint multidiszciplináris illeszkedésű tudomány köteles ezeket 

az eredményeket begyűjteni, hogy aztán interdiszciplinárisan is rendszerbe állítsa azokat. Így 

a tudomány útja egyben segíthet a meta/ zikai minőségek felismerésében is, mint például az 

Aronson és  Karácsony Sándor által egyaránt képviselt közös igazság esetében, mely a pedagógi-

ai gyakorlat minden elemét át kell járja: Az ember autonómiára teremtett társas lény. 

A XXI. század professzionális nevelési reformjának kulcsaként helyezi át Szenczi Árpád a pe-

dagógiai közvetítő művészet Karácsony Sándor által megfogalmazott kritériumait a mai diskur-

zus-környezetbe, a nevelési folyamat hatékonyságának növelése érdekében. E művelet magja, a 
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négy intelligenciatartomány (IQ, EQ, TQ, SQ) együttes kezelésének gondolata, mellyel a szinte-

tizáló professzionális nevelés kiutat kínál az anómiás, öncélú, közösségi és meta/ zikai érdekte-

lenség csapdájából a hagyomány iránt érzékenyítő, és a megújító kreativitás forrásait megnyitó 

enkulturáció során épülő társas-lelkületi jellem és transzcendentálisan megnyíló személyiség 

kiteljesedése felé.

A szerző leszögezi: az „igazi” pedagógia a társadalomnak a személyt uraló céljait feloldja 

öncélúságából, és meta/ zikai távlatba emeli. A társadalom és a természet Ura a szép, a jó és az 

igaz isteni rendjének erőterében segíti a növekedő személy eligazodását a valós értékek, etikus 

kultúratartomány irányába beálló lelki iránytű révén. A nevelő ennek a folyamatnak hű szolgája, 

segítője és ura egyben. Az etika a nevelés célját, a lélektan az útját mutatja. Ahogy Szenczi Árpád 

megfogalmazta: a honi pedagógia megújulása paradox helyzetben van, az eredményes tovább-

lépés a módszertani eszközök, szocio-pszichopedagógiai technikák és didaktikai, informatikus 

csúcstechnológiák alkalmazásán messze túl, a meta/ zikai tartományban a reálé működésének 

helyes felfogásán és a jelenlegi társadalom – nemzeti, keresztyén és humanista – pedagógiai 

örökségének a jelen környezeti, természeti és civilizatorikus válságából adódó kihívásainak te-

rében újrafogalmazott, az egyetemes pedagógia vívmányaival egyeztetett megújulásán múlik.

                                                                                                    Lázár Imre
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