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Korzenszky Richárd 
 

Tanítsunk? Neveljünk? 
 
 

Kezdjem mindjárt a számomra leglényegesebb kérdéssel: van-e képünk az 
emberről? Ha most egy osztályteremben volnánk, föltenném a kérdést: „Ked-
ves kollégák, jártak iskolába? Az tartsa föl a kezét, aki abból, amit tanult, még 
nem felejtett el semmit! Az tartsa föl a kezét most, aki abból, amit tanított, még 
nem felejtett el semmit!” – Ha őszinték vagyunk, a kezünk nem mozdul meg. 
Fölmerül tehát azonnal a kérdés: miért van az iskola, ha amit tanulunk, elfelejt-
jük, s ha azt is elfelejtjük, amit tanítunk?  

Az iskolában mindig valami csoda történik: interakció, személyek kapcsola-
ta. Embert csiszolnak emberrel, ember formálódik. Fontosabb az az ember, 
akit tanítunk, mint az a tananyag, amit tanítunk – s úgyis elfelejtjük.  

Amikor felvételi vizsgára készültünk, egy idős tanárunktól kérdeztük: Miért 
van, hogy az ember mindig csak olvas, és mindig csak felejt? Visszakérdezett: 
Láttak már piszkos edényt? Igen. Tiszta vizet? Igen… Lehet tölteni tiszta vizet 
a piszkos edénybe? Lehet. Ki lehet önteni belőle? Igen. Lehet újra tölteni? 
Igen… Hányszor lehet ezt megismételni? Számtalanszor. S mi lesz az ered-
mény: tisztább lesz az edény!  

Miért van az iskola? Hogy az edény – az ember tisztább legyen.  
Ki az ember? Mi az ember?  
 

„Tudom, mi a tejben a légy,  
Tudom, ruha teszi az embert, 
Tudom, az uj tavasz mi szép,  
Tudom, mely gyümölcs merre termett… 
 (…) 
Mindent tudok hát, drága Herceg,  
Tudom, mi sápadt, s mi ragyog,  
Tudom, hogy a férgek megesznek,  
Csak azt nem tudom, ki vagyok.”  

(Villon: Apró képek balladája) 
 

Vajon mi, emberrel foglalkozók, tudomásul vesszük-e, hogy ki az ember? 
Hogy egyszeri és megismételhetetlen. Hogy önmagát meghaladni képes. Hogy 
nem „termelő állat”? Hogy nem a gazdaság érdekeit kell kielégítenie iskolának? 
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(A gazdaság érdeke: minél kevesebb ráfordítással minél többet előállítani… 
Ennek következtében emberek tömegei válnak „feleslegessé”!)  

Tudomásul vesszük-e, hogy a tanítás nem tekinthető azonosnak a „közlés 
plusz számonkérés” folyamatával? Tudomásul vesszük-e, hogy amit a doku-
mentumok előírásainak megfelelően közölnünk kellene, az teljességében befo-
gadhatatlan, s amit számonkérésünkkel elvárunk, az teljesíthetetlen?  

Tudomásul vesszük-e, hogy az emberlét alapvetően kommunikatív (beszél-
gető, egymásra figyelő) és interkommunikatív? Tudomásul vesszük-e, hogy az 
„ismeretközlés + számonkérés” nem egyenlő a kommunikációval?  

Nem a diagnóziskészítés a feladatom, de mindenképpen meg kell említeni 
az iskolával kapcsolatos egyetemes, általános káoszélményt. S fel kell tennünk a 
kérdést: Mit akarunk elérni az iskolával? Az iskolában? Mire akarjuk eljuttatni a 
fiatalabb embert?  

Ha panaszkodni akarnánk, könnyen mondhatnánk, hogy manapság fruszt-
rált szülők frusztrált gyermekeit frusztrált tanárok tanítják. Mindez egy fruszt-
rált, kiábrándult, céltalan társadalomban történik. Ahol a cél leginkább: hogy 
lehetőleg „sikeresen” „túléljük” az időnket. Ahol nem segítik a kommunikációt 
hagyományos viselkedési normák, ahol azt láthatjuk, hogy feladatot hárít át a 
család az iskolára, az iskola a családra, miközben az észrevétlenül fogyasztóvá 
vált gyermeket felfalják a piacorientált reklámok és média világa. Eszmények 
nélküli világban élünk, ahol legföljebb rövid távú célok vannak.  

Széteső világban élünk, ahol számtalan szinten tapasztaljuk, hogy atomizál-
ni óhajtják az embert, nem ritkán a személyiség autonómiájának, szabadságának 
hangzatos jelszavával. Kohézió, összetartozás nélküli világban élünk, ahol ke-
vesen tekintik értéknek az igazi barátságot, a szerelmet, a családot, a községet, a 
helyi közösséget, a saját kultúrát, a múltat, a történelmi folyamatosságot, a va-
lahová tartozás életben tartó erejét.  

Vannak iskoláink: kié az iskola? Lehet korrekt fejtegetéseket megfogalmaz-
ni, jogi nyelven összefüggő rendszert alkotni, lehet gazdaságossági szempontok 
szerint mérlegelni, lehet beszélni pedagógiai optimumról: hány pedagógusra 
hány gyerek jusson, lehet a gazdaságtalan kisiskolák miatt panaszkodni, s a 
gyermek számára „a legjobb képzést” célul kitűzve iskolákat összevonni, pon-
tosabban konkrét helyeken megszüntetni.  

Ki az ember? Mire született? „Tisztelni kell az embert, nem megalázni… 
Minden embert tisztelni kell. Mert nem tudom, mire született. Lehet, hogy az 
én nagy hasznomra… Ezért különösen a gyerekeket kell tisztelni! A gyerekek 
életét ne zavarjátok! A gyermekeket tiszteljétek” – kiáltja Gorkij az Éjjeli mene-
dékhelyben, több mint száz évvel ezelőtt (1902). 

Tisztelni az embert, tisztelni a gyermeket: ismerős a régi aforizma: „Maxima 
reverentia puero” – a gyermeknek a legnagyobb tisztelet jár ki. Mert meggyőződé-
sem szerint a gyermek és a jövő elválaszthatatlanul összefügg.  
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Az a társadalom, amely fontosabbnak tartja a pillanatnyi gazdagságot és a 
gazdaságot, mint az iskolát, előbb-utóbb agonizálni kezd. Az a társadalom, 
amely nem becsüli meg a pedagógusait, a gyermekeket teszi kiszolgáltatottá, 
gondozatlanná. Tudást talán még kapnak – „letölthető” tudást, akár internetről, 
de nem kapnak emberséget, nem kapnak élményt, nem kapnak, amit „megszív-
lelhetnének”.  

A „korszerű” iskola még nem biztos, hogy „emberséges” iskola. Mert az 
ember nem információtároló lény, hanem lélegző, mozgó, érző, gondolkodó, 
szeretetre vágyó és szeretni képes létező. A teljes embert kell szem előtt tartani 
mindenkinek, aki felelősen gondolkodik az iskoláról. A tudás továbbadása még 
kevés. Érett személyiségekre van szükség. (Természetesen érett személyiség kell 
hogy legyen az is, aki az emberrel foglalkozik.) Érdekes összefüggések: ha azt 
kívánjuk elérni, hogy egyénileg és mint nemzet is eredményes legyünk, el kell 
érnünk, hogy a nemzet minél több tagja érett személyiséggé váljék. Az érett 
személyiség tud bízni másokban, nem csap be másokat, elfogad közös normá-
kat és értékeket, életét, körülményeit képes önálló gondolkodással elemezni, 
kevésbé fogékony a manipulációra, gyűlöletre, gyűlöletkeltésre. Elgondolkodta-
tó, hogy azok a társadalmak, amelyeknek tagjai többségükben érett személyisé-
gek, mind gazdaságuk, mind egészségi állapotuk tekintetében sikeresebbek.  

Szakemberek megfogalmazzák, hogy aggasztó a mai gyermekek testi-lelki-
szellemi egészsége. A legfeltűnőbb, hogy ritka az érett személyiség, hogy az 
érzelmi élet zavaros, az általános fizikai teljesítőképesség gyenge. (Ezek a zava-
rok kitűnő talajt jelentenek a különféle függőségek – nikotin, alkohol, drog – 
kialakulásának.) Kimarad a gyermekek többségének életéből a felszabadult 
örömöt jelentő játék, mozgás, ugyanakkor túlteng a passzív időtöltés. Az értel-
mi képzéssel nincs párhuzamban az érzelmi nevelés: az ember, érző lény! S 
vajon ki neveli családi életre, helyes párkapcsolat kialakítására a gyermekeket? 
[1]  

Kihívásokkal teli világban élünk, amelyekre vannak technikai válaszok, de 
alig-alig találkozunk igazi emberi válaszokkal. A társadalom úgy viselkedik, 
mintha az embernek csak agya volna, „biologikuma”, s mintha nem volna ma-
gának az embernek világa. „Kapacitása” van az embernek, befogadóképessége, 
teljesítőképessége, de nem veszünk tudomást arról, hogy személyisége van, s 
hogy az ember ösztönösen nem egyszerűen sikeres szeretne lenni, hanem bol-
dog. A gyönyör nem pótolja a boldogságot. A gyönyör beleszorít a pillanatba, a 
boldogság távlatokat nyit.  

Nem lehet az iskolának csupán az a célja, hogy a gyermeket eredményei 
alapján „fölvegyék” vagy „alkalmazzák”. Az emberség ennél sokkal gazdagabb. 
Ne féljünk kimondani: az ember – titok, nem gép, nem szerkezet.  

Vannak ember alkotta technikai csodák, például egy drága autó. Hasonlít-
suk össze a gépet és az embert! Közös bennük: mindkettő létezik. Mindkettő 
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valamiképpen különféle részekből tevődik össze. Az egyik: szerkezet, a másik: 
szervezet. Az autócsoda, a gépcsoda attól kezdve, hogy létrehozták és használ-
ják, amortizálódik, veszít az értékéből, csak rosszabb lesz. 

Ha mellé tesszük a csöppnyi embert, aki ki van szolgáltatva, aki szinte tehe-
tetlen, születése pillanatától kezdve úgy, ahogyan múlnak az évek, az ember 
nem amortizálódik, hanem teljesebbé válik. Micsoda különbség van maga az 
ember, és az ember alkotta világ között! A tökéletes emberalkotás veszít az 
értékéből. Az ember pedig értékesebbé válhat.  

Az egymás mellé helyezett autócsodák: garázs, raktár.  
Az egymás mellé helyezett emberek: közösség, család, társadalom, ahol 

emberek élnek egymás mellett, egymással, egymásért; akik egymást gazdagíthat-
ják.  

Tanítsunk vagy neveljünk? Hol tanítunk vagy nevelünk? Mindig konkrét 
helyen: adott esetben itt, Magyarországon, Európában. 

Mi is Európa? Mondhatjuk földrajzi fogalomnak – ez kevés. Kultúrtörténe-
ti fogalom: kevés. Hol ér véget Európa?  

Mindenki ismeri a meghatározást: az európai kultúra az antikvitás és a Bib-
lia kettős pillérén nyugszik. Az antikvitás világa számomra Szophoklész drámá-
inak világa, az Antigoné: ahol az embernek választania kell, választani kell jó és 
rossz között. Arról beszél számomra ez a világ, hogy létezik értékrend az em-
bertől függetlenül, amely nem népszavazástól függ.  

Az indiánok bölcsessége című könyvecskében olvastam a következőt: „Ha két 
sólyom ül egy fán, és elrepül fölöttük egy csapat vadkacsa, nem mondja egyik 
sólyom sem a másiknak: »Odanézz, ott repül a többség, biztos az a helyes út, 
menjünk utánuk!« Továbbra is sólyomként a sólymok útját fogják járni.”  

A Biblia pedig jelenti számomra nem csak a tízparancsolat világát, hanem 
az elkötelezettséget is: „aki meg akarja találni az életét, az elveszíti; aki képes 
elveszíteni, az megtalálja”. Vagyis az odaszánt életnek van értelme.  

Az európai civilizációhoz hozzátartozik az, amit úgy szoktunk nevezni, 
hogy kereszténydemokrácia. Nem pártokról beszélek, hanem a katolikus egy-
ház szociális tanításáról, amelynek lényege a személyiség méltósága, a szolidari-
tás – a felelősség, és lényeges, hogy ne fölülről várjunk mindent, hanem ami 
elintézhető alacsonyabb szinten, intézzük el ott. Mert felelősek vagyunk ott, 
ahol élünk.  

Tanítsunk vagy neveljünk? Tanítani kell. Szükség van ismeretekre, korszerű 
ismeretekre. Fejlődik a világ. Érdekes: a technikai civilizáció átörökíthető. Örö-
kölhetek szüleimtől, nagyszüleimtől korszerű házat, ami majd korszerűtlenné 
válik, amikor már én adom tovább – de ez mind tovább adható. A szív civilizá-
ciója ellenben nem örökíthető át. Erre nevelni kell.  

Mit jelent a szív civilizációja?  
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A nyolcvan évvel ezelőtti alföldi, gyulai katolikus nagygyűlés dokumentu-
mait összehasonlítva a mai állapottal, mondhatjuk: fejlődött ugyan a technikai 
civilizáció, a szív civilizációja ellenben nem változott. Mindenkinek személy 
szerint végig kell járnia azt, amit úgy nevezünk: a törzsfejlődés útja. Az egyed-
fejlődésnek végig kell járna azt a hosszú utat, amit az egész emberiség végigjárt.  

A szolidaritás, az értékek, az egymásért való felelősség, a történelemből le-
vont tanulságok mintha nem léteznének a mi világunkban. Nem úgy általában, 
hanem itt és most, nálunk, akik büszkén valljuk magunkról, hogy nem Európá-
ba megyünk, hanem Európában vagyunk, s egy európai keresztény civilizáció-
nak vagyunk letéteményesei, örökösei. Legföljebb csupán egy keresztény ha-
gyományú országban élünk.  

Granasztói György mondja a következőt: „A szovjet típusú rendszerekből 
kinőtt civil társadalom öröksége […], hogy ma sokan vallják, hogy a korlátlan 
önmegvalósítás jelenti a szabadságot, ami a rendet az egyéni érdek érvényesíté-
sének szélső keretévé, technikai, jogi szemponttá változtatja és kilúgozza belőle 
a közösségi elemet, ami a részvételt, az egyezkedést, az önkorlátozást és az ön-
fegyelmet jelenti mások érdekében.” [2] 

Az oktatási-nevelési rendszerünk valós és hatékony reformjának mindenek-
előtt arra kellene irányulnia, hogy az exponenciális mennyiségi információnö-
vekedés helyett előtérbe helyezze a minőségi növekedést.  

„Az előttünk álló probléma világos: hogyan képes a nevelés és az oktatás 
időben szükségszerűen korlátozott folyamata – az általános iskoláztatás 8–10, a 
felsőoktatás 4–6, valamint az átmeneti (középiskola) éveivel együtt a gyermek 
hat éves korától a 24-ig terjedő legfeljebb 18 évével – megbirkózni az ismeret-
anyag exponenciálisan szaporodó mennyiségével?” Negyedszázaddal ezelőtt 
írta le ezt a gondolatot Szentágothay János. Megszívlelte azóta egyáltalán vala-
ki? [3] 

Az ismeretanyag hallatlan mértékben bővül. Képtelenek vagyunk ezt átad-
ni. Lehetetlenségre vállalkozunk, amikor azt mondjuk, hogy az „innentől idáig 
terjedő ismeretanyagot” megpróbáljuk átadni, lehetetlenség befogadni. S ha 
őszinték vagyunk, azt, amit a gyerektől megkívánunk, mi magunk nem tudnánk 
teljesíteni – naponta hat-hét órán figyelni, s a következő napi órákra három óra 
alatt készüljünk el.  

Tanítsunk vagy neveljünk?  
Élményt kell adni. Gondolkodásélményt a matematikával. Irodalom-, olva-

sásélményt az irodalommal. Legyen élménye az életről a biológia oktatása so-
rán. Hiába tanítom meg a növényhatározó alapján a magyar és latin nevét a ki 
tudja, hányféle növénynek, hiába tanítom meg anatómiából a megszámlálhatat-
lan csontot és izmot, úgyis elfelejti. Élményre van szükség. Minden élményköz-
vetítés: nevelés.  
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Humán reformra van szükség. Erről már több mint huszonöt éve beszél-
nek Magyarországon gondolkodó emberek. De nagyon keveset tettek érte. 

Növelni az emberekben, gyermekekben a kreativitás készségét. Növelni a 
képességet, hogy sokféleségben éljünk, tudjunk egészben látni. Jöjjünk rá arra, 
hogy minden tantárgy ugyanarról a világról beszél.  

Ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha nekünk magunknak is van élményünk a 
világról, s nem egyszerűen fölszeleteljük tantárgyak elszigetelt világára.  

Kell hogy legyen képességünk toleranciára és szolidaritásra. Meg kell hogy 
tudjuk különböztetni azt, ami mindig érvényes attól, ami csak ideig-óráig léte-
zik.  

Tudnunk kell, hogy nemcsak a demokrácia, a szabadság, hanem a minőségi 
növekedés is otthon, a családban kezdődik.  

A nevelés az egész társadalom feladata. Szocializációról szoktunk beszélni. 
Arról, hogy segítsük a gyermeket beilleszkedni a társadalomba. De ebbe, az 
ilyen társadalomba beilleszteni, belesimítani a gyermeket: felelőtlenség, lelkiis-
meretlenség.  

Szembe úszni az árral, másként jelen lenni a társadalomban. Nem vonul-
hatunk ki, nem fordíthatunk hátat. Tudnia kell mindenkinek, hogy létezik em-
beri minőség, amely só és kovász, amely átalakítani képes. Nem szabad belesi-
mulni ebbe a társadalomba, ugyanakkor szolidárisnak kell lenni vele, és át kell 
alakítani.  

Etikusan kell cselekedni. Választani jó és rossz között. Kell lenni. Az etikus 
cselekvés akkor kezdődik, amikor a másik ember is szóba kerül. Amikor nem a 
személyiségi jogok abszolutizálása érvényesül, hanem minden ember személyi-
ségi jogainál fontosabb az ő személyi méltósága, és a személyiségi jogoknak 
korlátai vannak: korlátot állít a másik ember személyiségi joga.  

Ennek a társadalomnak, amelyben élünk, nincs pedagógusképe. Valamikor 
fölnéztek a pedagógusra. Amikor a pedagógus kiszolgáltatottá válik, amikor hol 
jobbra-, hol balra át-ot vezényelnek, amikor nem lehet önmaga, amikor nincs 
sem erkölcsi, sem anyagi megbecsültsége, nehezen várható el tőle, hogy a leg-
drágább kincset, a felnövekvő embert valóban kezébe vegye, gondozza és daj-
kálja.  

Nincs pedagógusképük a szülőknek sem. Nem tudják, mit lehet várni a pe-
dagógustól. Szoktak beszélni gyermeki jogokról és pedagógusi kötelességekről. 
Ki kellene ezt egyenlíteni a gyermeki kötelességekkel és a pedagógusi jogokkal. 
Ekkor áll majd be előbb-utóbb az egyensúly. Nem háríthatja át a felelősséget a 
család az iskolára, s az iskola a családra. 

Van-e család? Mert a gyermeknek joga van családban felnőni. Beleborzong-
tam abba a vitába, amely arról szólt, hogy mindenkinek joga van – függetlenül 
nemi szerepvállalásától – gyermeket örökbe fogadni. Senki nem beszélt arról, 
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hogy minden gyermeknek joga van olyan közösségbe belenőni, ahol férfi és nő 
kapcsolatát látja maga előtt.  

A gyermeknek is vannak személyiségi jogai: joga, hogy legyen apja és anyja, 
és joga van ahhoz, hogy az ő apjának a felesége az őneki édesanyja legyen, s az 
ő édesanyjának a férje legyen az ő apja. A család integritásáról van szó. A csa-
ládban apa, anya, gyermek, testvér kell hogy jelen legyen.  

A felvilágosodás mint érték szerepel az EU alkotmányának bevezetőjében: 
szabadság, egyenlőség, testvériség. Arról nem beszélnek azonban, hogy a sza-
badság, egyenlőség, testvériség eredendően keresztény értékek. S testvériségről 
nem lehet beszélni annak, akinek nincs testvére. Magyarországon az átlagos 
gyermeklétszám 1,2 – ez azt jelenti, hogy a gyermekek többségének nem lehet 
hitelesen beszélni a testvériségről, mert nem tudják ezt megtapasztalni felnö-
vekvő gyermekkorukban.  

Tanítsunk vagy neveljünk? 
Igazságosságra nem lehet tanítani – csak nevelni.  
Békére nem lehet tanítani – csak nevelni. Ha bennem béke van – a béke az 

a nyugalom, amely a rendezettségből származik. 
Milyen a mai ember?  
„A legnagyobb veszélyt, a hagyományait, erkölcsi tartását, egyéniségét ve-

szített, egyformává gyúrt és szabadságukkal élni képtelen emberek sokasága 
jelenti.” Kívülről irányított társadalomban élünk, ahol gombnyomásra gondolja 
mindenki azt, amiről azt gondolja, hogy szabadon gondolkodik. Manipulálják 
az embert, s mi hagyjuk, hogy manipuláljanak bennünket.  

Belülről irányított emberekre van szükség. Az egyformára gyúrt és szabad-
ságukkal élni képtelen emberek sokasága… „Az ilyen emberekből álló tömegek 
képtelenek a világ megértésére, alkalmatlanok a változásokkal járó terhek vise-
lésére, megsokasodnak az arcnélküliek. Bármilyen diktatúra sokkal könnyebben 
hatalomra juthat. […] Az értelmiség elsődleges feladata, hogy a rábízott embe-
rek minél több szellemi értékkel gyarapodjanak. Minél számosabban lesznek 
közösségeinkben a többet tudó, tisztábban gondolkodó, önmagukért és máso-
kért felelősséget vállalni, lemondani is képes, jövőbe tekintő emberek, annál 
könnyebb lesz az átmenet. 

Az értelmiségnek a szó szoros értelmében létérdeke, hogy az ilyen egyé-
nekből és ne a piaci szempontoknak most éppen megfelelőnek látszó, azaz 
könnyen befolyásolható, robotra és vásárlásra beállított tömegekből álljon a 
népesség.” [4] 

Még mindig az átmenet állapotában élünk. Volt egy monolitikus, totalitári-
us, diktatórikus rendszer: egyetlen ideológia volt elképzelhető, bölcsődétől 
egyetemig. Vajon megtörtént már az átmenet? Tudunk-e élni a szabadságunk-
kal?  
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Tanítsunk vagy neveljünk? Szükség van korszerű ismeretekre. Tanítani kell 
és lehet. Ugyanakkor sokkal nagyobb szükség van arra, hogy az ember ne le-
gyen manipulálható, hanem nevelhető.  

Az idő múlásával a szerkezet – az autó – amortizálódik. Az idő múlásával 
az ember kiteljesedik: megvan benne a lehetőség, hogy emberibb emberré 
váljon. Magyarabb magyarrá. Hitelesebb kereszténnyé. Hogy ez megvalósuljon, 
szükség van az iskolára mint intézményre. Reformra van szükség. Az iskola 
elmélyítésére. Megkockáztatom a kijelentést: szükség van az iskola 
humanizálására. Ne gondoljuk, hogy a „termelési viszonyok”, a gazdaság változtatja 
meg az életet. Szükség van jól működő gazdaságra. Olyan világot kell 
fölépítenünk, amelyben nem a piac érdekei határozzák meg, hogy milyen legyen 
az ember, hanem ahol az emberi minőség teszi lakhatóvá a földet. Nagy a 
felelősségünk. De szép. 
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