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Szenczi Árpád 
 

Az értékközvetítés és a képességfejlesztés szintézise társas-
lelkületi alapon 

 
 

1. Az állandó értékek érvényesülésének metafizikális törvényszerűségei 
 
1.1. Erkölcsi feltételek: 
Az ember létének nemcsak biológiai és fizikai, hanem erkölcsi feltételei is vannak. Ez 

utóbbiak sokkal igényesebbek és parancsolóbbak, mint az előbbiek. Az embernek ezt a finom 
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. 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 vallásos 
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 
férfit 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 hazánkban is igen jelentős rongálásnak és támadásnak volt kitéve  a lokális 
érzület: a 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 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, 
biztosítása. A történelem kincseit öntudatosítja, és a múlt erőit beépíti a jövendőbe. Ugyanakkor 
dinamikai elem gyanánt adja az új igazságokat, teremtő gondolatokat, s ezzel a fejlődésnek a 
lehetőségét biztosítja.  
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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. 

A szülők kötelessége, szolgálata, felelőssége a nevelés vonatkozásában alapozó jellegű. A 
gyermek kötelessége részt venni a családi vallásos nevelésben (Patay, 1935).  

 
1.2.  A nevelés kettős determinációja: gyermeki sajátosságok, és az értékvilág  
 A nevelés támaszkodik az emberi természet sajátosságaira, illetve a gyermek egyéni 

képességeire, 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, amelynek kezelése az új iránti 
fogékonyság professzionális eredményét, 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: Élet. 

A nevelési cél és feladatrendszer az értékes életet és az emberi (gyermeki) természet 
tökéletesítését 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 tartományok síkján 
összemosódnak, és ilyenkor csak az „eredeti lelki iránytűvel” igazodhatunk el. Az 
elővigyázatosság segítségével juttathatjuk a gyermeket az „Élet mezejére” 

Lényeges, 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 társadalomba (társas sokadalomba) 
bennünket.  

 
2. A lelkület (pneuma) pedagógiai funkciójának értelmezése 

 
A probléma pedagógiatörténeti megalapozottsága már Erasmusnál, Schleiermachernél, 

Pestalozzinál, Herbartnál és Petersennél is olvasható. Ha összekapcsoljuk a keresztyén 
humanizmustól a XX. század első feléig terjedő európai tendenciákat, azt látjuk, hogy a nevelési 
cél az értelmi nevelés és az érzületi együttműködés közös, együttes megvalósulása volt, hisz a 
mélyebb interiorizáció tekintetében kettősség, sőt később a magyar gondolkodásban három 
együttes oldal is megfogalmazódott: értelem – érzület  -  társas-lelkület. Olyan pedagógiai 
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rendszerek jöttek létre, amelyek a pneuma kiművelését tartották a legfontosabbnak a 
nevelés során. Imre Sándor például, kidolgozta az érzületi pedagógiát. Az értelem kiművelése 
mellett kiteljesítette a jól ismert pedagógiai alaptörvényt: „semmi nincs az értelemben, ami 
korábban ne lett volna az érzékekben”. A gondolatot azonban az érzületi fogalommal is bővíti 
Imre Sándor. Az érzékelés fiziológiai, pszichikailag, biológiailag értelmezett folyamat, amelynek 
genetikus eredete van, de ugyanakkor az érzékelés érzületekké alakul át. A fizikális érzékelésnek 
beépülési eredményei tetten érhetők az emberi kognitív szférában. Például a felidézéshez, 
reprodukáláshoz érzületi tényezőre is szükség van. Imre Sándor megtalálta azt az értelmi - érzületi 
képességhalmazt, mellyel a legmélyebb lelki réteget, a „herbarti reálét” hozzuk működésbe. 
Rendszerébe beemeli a kálvini keresztyén tanítás elméletét. (Imre, 1928) 

 

2.1. Főbb alapvetések: 
1. Isten lényegében „egy”, személyében három. Görögöl” hüposztátisz, latinul „persona”. 
Elterjedt a „substanc ia” (létezés, egy élő) kifejezés is. 
2. Az ember i s t eni  t eremtmény , 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 personálisan lélek, t es te t l en l ényeg (pneuma) .  Tálentumokat kap – 
adottságai vannak, képességeket szerez (sáfárkodik). 
4. A pneumának két alapképessége van: az érte lmi és  az akarat i  képesség .  
5. Érte lmi képessége ink  korlátozottak, ezért minduntalan keressük a miérteket. Ezek kezdetben 
szinte ösztönösek. A gondolkodás minőségi determináltsága bizonyítja, hogy 5-6 éves korban a 
gyermek anankológiailag is döntés előtt áll. Rájön, hogy az okok el vannak rejtve, az emberi 
értelem azokat nem minden tekintetben foghatja fel. Eldöntendő kérdéssé válik: az emberi sorsot 
véletlenek (szerencse), vagy az isteni gondviselés vezérli? A döntés szabad akaraton múlik! 
Amennyiben az ember eredendően bűnös, akkor intellektuálisan is az. A tiszta gondolkodáshoz 
megújulásra (megtérésre) van szükség. A legteljesebb értelmi rendszer pedig az elővigyázat.  
6. De ez 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 ki van zárva. Az értelmi kompetencia akarat nélkül csupán kogníció, az 
emberi elme elidegenedése Isten igazságától. És ez a mai nevelés legnagyobb problémája, ugyanis 
a szent akaratból, csak az akaratosság marad a személyiségben! Az akarati képességek kiművelése 
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 ál ta l  a krisztus i  keskeny úton jön l é tre . A klasszikus 
nevelés ezt erkölcsi önfejlődésnek (moralitás) nevezi. Az ember bizonyosságra jut  az axiómák 
tekinte tében. Az érték-duálok különbségét megérti, iránytűje a pozitív irányba áll be. 
Az alapkérdés tehát, mi determinálja az alaptörvényeket, az együttélési szabályokat?  A válasz 
egyértelmű: társas együt tműködés rendjének képessége , vagyis ilyen irányultságú neveltség. 
Hogyan jöhet ez létre? A neveléstudomány kétszáz éve már megadta a választ (ezért vált többek 



 4

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 alapú: 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 et ikus kapcso latok komoly neve l t ség i  szinte t  
igénye lnek .  A spontán növekedéssel a folyamat túlságosan lassú, a gyermek felesleges útvesztőt 
jár be, arra szocializálódik, hogy nem szükséges hinni, a bölcsek értékeit elfogadni. Ilyenkor az 
ember hajlamai, a biológiai szükségletei felülemelkednek a lelki szükségletein. Igazi jellem nem 
tud kibontakozni, a talentumaiban 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 rat io i skolájában, nem csak az akadémiai  t ípusú 
tudományosság érvényesül ,  hanem a hi tbő l  származó tudásrendszer i s .  A köznevelés 
tekintetében, a mindenki iskolájában ez a hitből származó teljes tudás determinálja a nevelési 
folyamatot. Apáczai Csere János áttekintette a tudományos ismeretek átadásának történetét, és 
fontosságát. Kifejtette az enciklopédikus műveltség rendszerét is:  

,,A test világa a szem. Ha szemed ép, egész tested világos. De ha a szemed rossz, egész 
testedre sötétség borul. Ha tehát a világosság, amely benned van, sötétség, mekkora lesz maga a 
sötétség?'' (Máté 6; 22- 23) 

Ebbő l  következik: az lehet  igazából  tudományos rendszer ,  amely a gyermeki 
természetnek is tanulható formában közvet í t i  a tananyagot .  Az összes lehető dolgok általános 
tulajdonságait: a logika, a testek mennyiségét: matematika, a testek absztrakt mennyiségét: 
aritmetika, a testek konkrét mennyiségét: geometria, a világegyetem részeit: asztronómia, a 
maguktól létező, tisztán természeti testeket: fizika, a mesterkéz által formált testeket: mechanika 
tudományos rendszere kezeli. Tudományosan rendszerezi a nyelvi szimbólumuk világát is: a 
szavak az etimológia, az egyszerű beszéd a syntaxis, a díszes beszéd: retorika területéhez tartozik. 

Ugyanakkor Apáczai kiemel i  a kegye l em vi lágosságánál f e l i smerhető  do lgok vi lágát , 
miszerint az üdvösségre vonatkozó dolgokat: a teológia, az erkölcsös életre vonatkozó dolgokat: 
az etika, a házi életre vonatkozó dolgokat: az ökonómia, a polgári életre vonatkozó dolgokat: a 
politika és jogtudomány alapjaira helyezi. Mindezek szabályszerű téziseken keresztül ismerhetőek 
meg. Ma már jól tudjuk, hogy az enciklopédikus tudás megismerése az enaktív, ikonikus és 
szimbolikus leképezési úton valósul meg. A szimbolikus 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 et ikai alapú neve léstudomány szintén csat lakozott  a metaf izikai 
törvényszerűségeken alapuló tudományos rendszerek vi lágához. 
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9.  A természet világosságának iskolájában elsősorban az empirikusan bizonyított 
tudományosság kiművelése folyik. A tanulás sikerességét a kognitív talentumok, és a szabad 
akaratból történő választás befolyásolja. Klasszikus iskolarendszer alakult ki erre az évszázadok 
során: konkrétan a protestáns kollégiumok az egyetemes gimnáziumok. 

10. Az akadémiai típusú nevelés-oktatás szempontjából elsősorban a rat io  i skolái  válnak 
dominánssá Magyarországon  is. Az állami struktúra is erre kezdett építeni: Ratio Educationis, 
1777. Később, a XX. században érvényesülő gazdag pedagógiai sokféleség országhatárokon át, és 
Magyarországon is számtalan követőre talál a bölcsesség és az erény együttes kezelése.  

 
 2.2. 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 
gondolatával köti össze, mely egyben az emberi autonómia és a társas viszony modern 
megközelítése. 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, 
gyermekből kiinduló keresztyén humanizmus. Az utóbbit jelenleg a közoktatás még nem 
értékelte, így Magyarországon főleg a gyermekközpontúság eszméje terjed el, tehát a gyermekből 
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 
humanisztikus jellegű iskolákban. Nem lehet  a neve l és i  c é l  c supán az önmegvalós í tás ,  mert  az 
e l szige te lődéshez 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, 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 (realé) 
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. A lelki képességhalmazok közül, a 
tudás iránti lelki szükséglet, a tudásvágy, alkotásvágy fiziológiai szükségletrendszerének kifejtése, 
továbbgondolása során rájövünk, hogy egyértelműen találhatók olyan képességcsoportok, 
amelyek a lappangó tudásvágyat is érdeklődéssé alakítják.(Józsa, 2007) 

Herbart nyomán megerősíthető, az érdeklődés fenntartásához is egy újabb, magasabb szintű 
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 
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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 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 
képességhalmazok kiépíthetősége. Ez a képességi szint a modifikatív 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 – fizikai 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 
lehetőség. Ha az anyag kerül a középpontba, akkor nincs választható állapotot, amelyet az 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 
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. 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. 

 
3.  A professzionális nevelés kiterjesztése: a társas-lelkületi együttműködésre és a 

morális életvitelre 
 
A mai magyar keresztyén nevelésfilozófia 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 (keresztyén) 
nemzeti kulturális, etikai értékek kerülnek a nevelés középpontjába. A bibliai szellemű nevelés 
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gyermekközpontúság helyett a gyermekből történő kiindulást (Peter Petersen), a gyermeki 
(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 
kognitív készségek optimális fejlesztésére. Nagy József és Csapó Benő kutatócsoportja igen 
eredményes munkát végzett az iskolai tanulás 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 intézményeinkben különös gondot fordítunk a kognitív 
rutinok, készségek képességek szakszerű fejlesztésére az elméleti – módszertani – gyakorlati 
képzés során. A fejlesztő pedagógia, a differenciáló pedagógia és a drámapedagógia a 
pedagógusképzésben a kötelező stúdiumok közé került.  

A kritikus készségek fejlesztése mellett már a korai gyermekkortól elengedhetetlen az 
individuális – lelkületi: értelmi, érzületi, akarati életre történő felkészítés. „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 szemléletünket, 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 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 
diagnosztizált kiindulópontnak kell lenni. A központban viszont a kultúra által igazolt értékek 
állnak. Ilyen központ, mint korábban Kálvintól is idéztem a Biblia. Az individuális, differenciáló 
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 műveltség, 
sokoldalú érdeklődés, kultúrfokok, formális fokok, tanalak, katechizálás, rávezetés, stb. sajnos 
már elavult fogalmak lettek, azonban nevelési tartalmuk ma is változatlan, tehát rehabilitációra 
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 filozófiai, 
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 szerint 
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 
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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 minőségi 
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. 

 
4.  A szintetizáló nevelési gyakorlat: az erkölcsi értékek, szellemi kompetenciák 

matematikájának, metafizikájának 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 filozófiából is, de ezeket magába olvasztja, s 
nem maga olvad más tudományokba. Ebből fakadóan a neveléselmélet felhasználja az isteni 
kijelentéseket, örök igazságokat, amelyek metafizikai 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 törvények 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. Az igazi, 
igazságos szellemi-gondolati világot is érvényesíteni szükséges. Ehhez a következő tudományos, 
műveltségi tartalmak adnak részletes kifejtési lehetőséget is: 
 a)  A szintetizáló nevelés eddigi tudományos előzményei: 
Metafizikális (szellemi) kompetencia – Pauler Ákos 
Kulturatív (értékorientációs) kompetencia – Zsolnai József 
Kognitív (értelmi) kompetencia – Nagy József, Csapó Benő 
Menthális (érzületi-lelkületi) kompetencia – Imre Sándor 
Szociatív (társas-lelkületi) kompetencia – Karácsony Sándor 
Kreatív (alkotó-akarati) kompetencia – Lénárt Ferenc 
Morális (erkölcsi) kompetencia – Kozéki Béla, Kiss Tihamér 
Esztétikai (természetes-rendi) kompetencia – Weszely Ödön 
 b) Kutatási hipotéziseink alapjai: 

Az ember természet adottságai, lehetőségei – a temperamentum, hajlam, agyi működési 
funkciók, IQ – EQ – SQ (társas intelligencia) öröklött alapok. Szerezhető tulajdonságok, jellemző 
perszonális sajátosságok: az érzület, lelkület, képzelet, emlékezet, gondolkodás, akaraterő, 
cselekedet, alkotás, figyelem, fegyelem, együttműködés tudatosan fejleszthető. A szerezhető 
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tulajdonságok a spontán hatásrendszer (szocializálódás), de főleg a nevelés útján alakulnak. A 
spontán hatások az értékdualitás szempontjából pozitívak és negatívak. Negatív hatás= életellenes 
cselekedetre ösztönzés. Pozitív hatás= fokozott igazságos életképességre ösztönzés. Az élet és a 
valóság törvényszerűségei a társadalmi berendezkedés értékelméletétől függenek. Élet : eszményi 
pozitívum, amely „megírva vagyon” a bölcsek könyveiben. Pl. Biblia. Valóság : az emberi 
ösztönök (hajlam) és az eszményi pozitívumok spontán, vagy kondicionált ütközetének 
eredménye. Szocial izálódás : a valóság elemeinek spontán, értékfüggetlen beépülése az emberi 
természetbe. Pozit ív  szoc ial izálódás : ha a valóság elemei Életszerűek. Negatív  szoc ia l izálódás : 
ha a valóság elemei életellenesek. Nevelés : eszményi pozitívumot célkitűző, céltudatos életre 
felkészítő folytonos tevékenység, amely addig tart, amíg az egyén IQ – EQ – SQ öröklött alapjai 
optimalizálódhatnak. 

„Ha fö l t esszük a kérdést ,  hogy taní tható-e az ér ték vagy az ér tékelés  ál talában, 
különböző  f e l e l e t eket  kapunk. Azonban he lyes  csak az a f e l e l e t ,  hogy taní tható .  A valóban 
neve lő  hatás abban ál l ,  hogy mindent személyessé  t egyen a növendékben. Ez csak közvet l en 
l e lki  kapcso lat  a lapján érhető  e l .  Az értékek objektívek, az egyesek fö lö t t  á l ló ,  szi lárd 
log ikai tartalommal.  Ez szabja meg az utat  a tanuló sa játos l e lki  akarat ,  sze l l emi 
öntevékenységének e l  nem vi tatható megnyi lvánulása,  amelybe beavatkozni csak annyiban 
van joga a neve lőnek, amennyiben ér tékalkotó tevékenységében nem befo lyásolhat ja azt 
hátrányosan.”(Zsolnai ,  2009.)  (Az idézet  mottó ja vo l t  Zsolnai  Józse f  2008-ban, 
Nagykőrösön,  a KRE-TFK Szel l emiség-  értékrendszer-  közneve lés  t émájú konferenc iá ján,  
Axiológ iai lag alapozott  képesség fe j l e sztő  akciókutatásoktól  a tudományos pedagógiáig  
c ímmel e lhangzot t  e lőadásának) 
c) Kutatásaink főbb területei, konklúziói 

 Intézetünk pedagógiai szakmai csoportja az elmúlt években kiemelten is foglalkozott a 
tartalmas értelmi fejlesztés és a lelki strukturális nevelés szintetizáló gyakorlati 
megvalósíthatóságával. A gyakorló iskolánkban a Magyar Reformpedagógiai Társaság 
Jena-plan munkacsoportja a holland rendszerű struktúra elemeinek adaptálásával 
foglalkozott. A Peter Petersen által elkészített eredeti programból főleg azokat az elemeket 
kívántuk érvényesíteni, amelyek a harmonikus lelki fejlődés, a tanulói természetes tanulás és az 
értelmi képességek differenciált fejlesztését célozta meg. A természetes időszervezés (ritmus) a 
gyermeki sajátosságokat érvényesítő térberendezés, a tanulói egyéni fejlődési ütem kezelése 
összességében a konkrét mérhető eredményeken kívül az érzületi síkon is pozitív viszonyulásokat 
eredményezett. Erről a tevékenységről több kutatószemináriumi dolgozat is beszámolt (A lelki 
szükségletek kezelése az értelmi nevelés során; A gyermekből kiinduló lelki szükségletekre épülő 
pedagógia gyakorlati megvalósítása a tanítói tevékenység során). A kompenzálásra szoruló első 
osztályosok értelmi és érzületi nevelésének (lokális és a hitbéli identitás) problémáját hittanoktatós 
szakdolgozatok elemzik. Többek között olyan napközi otthonos csoportok fejlesztő munkáját 
értékeltük, amelyekben elsősorban az előzetes pedagógiai diagnosztizálásra építve az értelmi 
képességek, a tanulási elsajátítási motiváció és a tudás iránti lelki szükséglet érzületi 
megnyilvánulásait helyeztük a gyakorló iskola egész napos osztályaiban pedig, az első és második 
osztály egységes projektrendszerű programjával a közösségi nevelés lelki tartományait igyekeztünk 
tökéletesíteni.  
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A fenti munkákból megállapítható volt az is, hogy a jelenlegi magyar társadalom szembetűnő 
jegye a globális, a nemzeti és a keresztyén tudat együttes jelenléte. Valószínű, hogy mindegyiknek 
megvan a maga különleges igazság magva, viszont a közös eredő, a mai kor értékrendszere, 
lelkülete nehezen alakul, pedig most már több mint két évtized telt el a rendszerváltás óta.  
Mindhárom tudat hatalmas információáradatot zúdít az ifjúságra. Ezek az információk azonban 
fertőződhetnek is. Az eligazodás a sűrű erdőben azonban csak iránytű segítségével lehetséges. A 
kognitív, racionális iránytűvel még meg is birkózik az iskolai professzionális nevelés, de 
egyértelműen látszik, hiányzik egy másik, Karácsony Sándor által sokszorosan is hangsúlyozott 
lelki iránytű. (Szenczi, 2000) 

 Kutatásaink második szakaszában feldolgoztuk Karácsony Sándor pedagógiai 
rendszerének alapvető téziseit, amely dolgozatokat egy egységes tanulmánykötetbe 
szerkesztettük (Hallgatói tanulmánykötet, 2006). 

A tanulmányok alapján leszögezhető, hogy a l e lki  i ránytű  seg í t ségéve l  a keresztyén - 
humanista értékeket találhatjuk meg, amelyek alapvető szabályforrása a Szentírás. Colijn Henrik 
megfogalmazásában: „A Bibl iának kel l  l ennie  annak a v i l lamossági  központnak, ahonnan 
a v i l lamos áram szétömlik az egész oktatásba,  hiszen a keresztyénség a népek történetére  
és  művelődésére  évszázadok óta o ly  hatalmas be fo lyást  gyakorol t ,  hogyha a keresztyénséget ,  
mint v i lágtör téne lmi tényező t  kikapcso l juk, akkor sem a magunk korát ,  sem a korábbi 
évszázadokat nem tudjuk megérteni .”(Szenczi,2000) 

Ilyen értelemben a mai pedagógia nem egy időbeli új terméket jelent, hanem a keresztyén 
értékek korszerű értelmezését. A társadalmi értékek a pedagógiában nevelési célok és 
feladatrendszerként, vagy problémahelyzetekként fogalmazhatók meg. Máté írásában: „Legyetek 
tökéletesek, mint a ti Mennyei Atyátok tökéletes,” vagy Arany János szerint: „Ember lenni 
mindég ,  minden körülményben.” Természetesen tovább sorolhatnánk az értékes elméleteket, a 
cél-és feladatrendszer felállításakor azonban nem felejtődhet hogy kiknek a számára fogalmazzuk 
meg azt.  

 Harmadik kutatási irányunk a magyar keresztyén polgári pedagógia értékvilágát 
segítette rekonstruálni. Egyik fontos eleme volt kutatásainknak a nevelés helyes tartalmi 
értelmezése. 

A gyermeki lelkületi szükségleteket a neveléstörténet igazából csak a XX. század közepétől 
kezdte érvényesíteni. Magyarországon viszont a Nagy László által kidolgozott 
gyermektanulmányozás (a pedagógiai diagnosztizálás) már a század elejétől érvényesítette a 
közoktatás gyakorlatában. Ennek következménye a nemes érzületre törekvő nevelési stratégia 
volt. Kimunkálását Imre Sándor vezérelvei szerint rendszereztük (Imre 1928). 

 Rámutattunk, többek között arra is, hogy az emberek közötti viszonyok 
változásához új típusú szolgálatra van szükség. Az emberi koegzisztencia és 
együttműködés új formáját alaposan megújított emberek közötti társas-lelkületi 
kapcsolatokra kell ráépítenünk (Karácsony Sándor). Oktatási-nevelési szemszögből ez annyit 
jelent, hogy komolyan kell törődnünk azzal, hogy az iskolákban, valamint naponkénti szociális 
érintkezések során egymással találkozó emberi lények pozitív irányba változzanak, kevesebb 
bonyolult problémával terheltek, őszintébbek és humánusabbak legyenek, nagyobb 
meggyőződéssel, nemes érzülettel, hittel rendelkezzenek, amely a szintetizáló nevelés helyes 
értelmezésében rejlik. 
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A nevelési célok és feladatok értelmezését jó néhány megközelítésben olvashatjuk a 
különböző kutatásaink összegzésében. A nevelés folyamatát szintén sokféleképpen definiáltuk az 
intézményes és családi relációkon keresztül. A pedagógia elméletében és gyakorlatában is igen 
gyakran használtuk a nevelés szót, mégis nehéz tartalmilag meghatározni, mit is jelent. 
Kutatásaink során részletesen is elemeztünk néhány átfogó meghatározást a nevelés fogalmát 
illetően, amelyek kiemelt felsorolása megerősíti munkánk eredményét. 

Fináczy Ernő szerint a nevelés egyetemes és általános, tervszerű tevékenység, amely a társas 
közösséget is szolgáló kiskorúakra irányuló ráhatás, jobbá tétel, a gyermek tökéletesítése, 
természet adta képességeinek fokozása. Nevelés csak az, ami erkölcsi célt szolgál. 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. 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.(Németh, 
1997) 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: Nevelés alatt azokat a cselekvéseket értjük, amelyek által az emberek 
megkísérlik más emberek lelki diszpozícióinak bonyolult rendszerét valamely tekintetben tartósan 
javítani, vagy az értékesnek ítélt összetevőket megtartani, illetve a rossznak ítélt 
diszpozíciók létrejöttét megakadályozni. A szándékos beavatkozás professzionális fogalmát 
jól összegezhetjük Nagy József gondolatai alapján. A szándékos nevelés, vagyis a 
személyiségfejlesztés a pszichikus komponenskészletek komponensrendszerekké, 
személyiséggé fejlődését szolgálja. 

Lubrich Ágost szavaival összegezhetjük leginkább a nevelésről alkotott koncepciókat, hiszen 
a következő idézet jól szintetizálja az előző gondolatsorokat: „Csak olyan tanítás érdemli meg 
igazán a 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 szoros értékményű nevelés és tanítás 
összhangban van.”(Pukánszky-Németh, 1997) 

A cél szempontjából a nevelés fogalmának az a két vonása a legnevezetesebb, hogy a nevelés 
egyrészt 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 tevékenységnek. 
A kettő együtt pedig, azt bizonyítja, hogy a nevelés közösségi (szociális) és egyedi 
(induviduális) célja nem két külön cél, hanem tökéletesen egybeesik. A nevelési cél 



 12

determinációja tehát két lényegi alapon nyugszik. Az egyik az adott társadalom elvárása, 
a kultúratartomány átszármaztatása, az értékek konzerválása. A másik lényegi alap az 
emberi lelki szükségletek optimális teljesülésének segítése, vagyis az individuum 
szükségleteinek megjelenítése.(Szenczi, 2004) 

A keresztyén antropológia, elsősorban Heidegger filozófiája alapján, az isteni létalapra 
irányuló transzcendens kapcsolatból indul ki. A gyermekantropológia mind a keresztyén, mind 
humanisztikus pszichológiára nagy hatással volt. A keresztyén ősbizalom és/vagy az érzelmi 
védettség iránti lelki szükséglet gyökerei azonos eredetűek. Langeveld, Rogers, Maslow 
személyiségelméletének központi kérdése az “én” fogalma, működése. Maslow elmélete szerint az 
emberi szükségletek hierarchiája a fiziológiai, biológiai komponenstől építhető fel a lelki 
komponensekig bezárólag. Ehrenhard Skiera „Egy antropológiai pedagógia alapvonásai” 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. 

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 
pedagógiai fogásaira, Karácsony Sándor nevelési elveire. (Vö. Szenczi Á.: Karácsony Sándor 
pedagógiai nézeteinek érvényesítése és továbbfejlesztése a tanítóképzésben.) 

A nézetek értelmében nem mindegy, hogy milyen érzület keletkezik a tökéletesedő 
személyiségben. 

 

 Kutatási irányunk negyedik területe a szintetizáló nevelés párhuzama és 
kölcsönhatása a hittanoktatás területén valósult meg: A hittanoktatói gyakorlatok során 
bizonyítható volt, hogy a gyermeket a gondolkodási folyamat alakulása során végigkíséri az 
erőteljes érzelmi töltet is. Kiss Tihamér munkáiban részletesen is olvashatunk a gyermekek alap 
affektív megnyilvánulásaiból és a kisgyermekkorban jelentkező első érzelmi, lelki folyamatok 
sajátosságairól. Mintegy 4-6 éves korban vallásos érzelmei is megnyilvánulnak a fejlődő 
személyiségnek. J. Piaget felhívja a figyelmünket, hogy a személyiség egészének 
fejlődésfolyamatában szoros összefüggés van az értelmi és az érzelmi fejlődés között. A 
kognitív kompetencia fejlesztése az előzőek értelmében szoros relációt mutat az érzelmi 
struktúrák működésével, amelyet Imre Sándor nyomán nemes érzületnek is neveztünk. 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 
pneumatikus elemeivel is. Ez a találkozás egy igen mély, tartós lelkületi egységet hoz létre, 
amely igazából az érzelmi és a hitbéli meggyőződés alkotójává is válik, amely a tanulási 
folyamat sikerességét befolyásolja. 

A kognitív rutinok, készségek, képességek professzionális kezelése mellett szintén forradalmi 
változás az elsajátítási motiváció kezelése. (Józsa 2007) Ez a tényező már nem csak racionális 
kategória, nem tisztán kognitív elem. Egyértelműen emberi lelkületi megnyilvánulás is, tehát nem 
lehet csupán „materiális következtetéssel” levezetni. A jelenség még addig racionalizálható, hogy 



 13

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?” életkori szakasz).  A kérdések elindítása tisztán 
belső motiváció, lelki szükséglet, vagyis olyan kategória, amely öröklötten determinált. E. Skiera a 
lelki szükségletek rendszerében (lásd előbb) egyértelműen alaplelkületi tényezőnek tekinti a 
tudásvágyat. Ennek értelmében az értelmi nevelés alapjává is válik. A manapság végzett 
nemzetközi és hazai szövegértő olvasási mérések eredményei javulást mutatnak a magyar 
gyerekek vonatkozásában. A pozitív változások mögött az olvasási motiváció tudatos pedagógiai 
kezelése rejlik.(Szenczi B.2010) Természetesen az adott problématerület iránti érdeklődés 
motívuma sem hanyagolható el. Kiindulásként érdemes megvizsgálni a neveléstörténet 
segítségével, hogy az iskola, mint a hivatásos nevelési színtér, a pedagógus, mint szakember 
hogyan szervezi, vezeti az enkulturáció folyamatát. De milyen ez a rendszer? Már korábbi 
munkáimban is elemeztem a „fél” magyar nyelvi jelentésének kettősségét, mély lelkületi 
összefüggéseit. A „fél” mint mennyiségi mutató komoly minőségi, lelki tartalmú szimbólummá is 
válik. A magára hagyott fél elkezd félni, hacsak nem féli „ŐT” (Szenczi,2000,2004). Minden 
bipoláris kapcsolatban így a pedagógiai közvetítésben is a felek együttműködése adja az 
egészet, tehát a nevelési – oktatási folyamat szintézisét, teljességét. A belső tartalmak, az 
önrendszer építése nem félelemorientáltan, hanem szeretetmotiváltan, vagyis pozitív lelkületi 
együttműködéssel történhet. Jól bizonyítható, hogy ennek ellenkezője – a félelemmotiváció 
általában lelki bénultságot eredményez. A világunk „félő fél” emberekkel lesz tele, akik önzők és 
életvezetésük az önhittség és nem a nemes önbizalom vezérli. Az önhittség hamis 
önmegvalósítást, míg a nemes önbizalom morális, axiológiailag kívánatos életvezetést jelent. 

Ezek a tényezők a társas-lelkületi együttműködés szabályszerűségei, amelyek a 
pedagógia közvetítés, mint lelki áramlás (flow) törvényszerűségeivé válnak: a jövő 
iskolájának minőségét jelentik. 

Kutatásaink végső  konklúzióként összegezve :  a pedagógia egy ik lehetséges  re form út ja 
az axiológ iai lag alapozott  és  a kompetenc iafe j l e sztés t  szinte t izáló pedagógia,  amely két  
évezredes keresztény és  500 éves  kálvini  keresztyén neve lés f i lozóf iai  a lapokon épí thet i  
tovább a neve l és korábbi tudománytani sziklavárát .  
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