
 1 

Deme Tamás 
 

Mit gondolunk a nevelésről?* 
 

Jadranka Damjanov professzor asszonynak,  
zágrábi magyar kollégánknak, 

a közép-európai pedagógiai figyelem kutatójának és éltetőjének 
 

Áttekintés a pedagógia új felismeréseiről (rerum novarum) 
 
A XX. századot Ellen Kay „a gyermekek évszázadának” remélte, jósolta. 

Ez a nemes vágy sajnos nem vált valóra. Itt állunk a harmadik évezred pere-
mén, és őszintén bevallhatjuk, az előző századok keserves felszabadító küzdel-
mei után (a rabszolgák és a gyarmatok felszabadítása után), még ma sem 
mondhatjuk el, hogy a fiatalságot sikerült felszabadítani. A diáklázadások, a 
generációs zenei, ruhaviseleti, életmódbeli, sőt politikai forradalmak sem tudták 
a nevelés (és a társadalmi együttlét) kereteiben általánosan megteremteni a sze-
mélyi autonómia kölcsönös tiszteletben tartását, a kölcsönös figyelem, a növelő 
nevelés felelős egyensúlyát. Az iskola maradt reménynek, kincstári tehénnek, 
tudásgyárnak, a szelekció terepének és szükséges (akár derűs) kényszernek. 
Demokratikusnak mondott helyeken elvek védik a gyermekjogokat – elégedet-
tek lehetnénk. Ám hiába tiltja törvény a gyermekkereskedelmet, gyermekprosti-
túciót, a gazdag jóléti társadalmakban (éhező országok fehérgalléros bűnszer-
vezetei) úgy csempészik a gyermekeket, akár a könnyűdrogot (az utóbbit a sza-
badelvű értelmiségiek másfajta törvénnyel védik). Gyermekközpontú nevelésről 
szól ma mindenki – autokráciát szavakkal elítélő elitkáderek, álmodozó refor-
merek, jó szándékú naivák és a mosolytalan, repülésképtelen tanügyi madarak. 
Az iskolákban viszont nem az életetika szocializál, hanem presztízstechnikák, 
az apuka státusza, meg a pénz. A iskolákban biztosított két állami választék: az 
egyirányú kommunikáció vagy a felvilágosult anarchia. Megvalósultak a humánum is-
kolai garanciái: a fizikai fenyítés tiltása, a segítő intézmények létrejötte (gyer-
mekjóléti intézmények, gyermekfaluk, pedagógiai orientációs szolgálatok). Az 
UNICEF, az ENSZ ugyanakkor hatalmas gyermekszegénységi helyzetet re-
gisztrál. Felszabadulni nem tudott, ám egy területen mégis elszabadult a fiatal-
ság. Az agresszió területén. Európában ma sűrűn fordul elő, hogy nevelőjére 
támad a diák; amerikai iskolákban fegyverrel lőnek tanárra, tanulótársra; hábo-
rúzó országokban pedig gyermekekből képeznek robbantó- és lövészcsoporto-
kat. A nők jogai papíron már léteznek, az emancipáció kezd megvalósulni a 
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sportban, szemünk előtt bontakozik ki a tanulásban, a politikában, társadalmi 
magatartásban. Mégis sok helyen a lányokat ma is tárgyként, élvezeti cikként 
kezelik, s nevelésük (a hajdani magas színvonalú leánynevelés) a mai pszeudo-, 
reklámvilágban hiányos, megoldatlan.  

Összegezve: vannak előrelépések, pozitív tények a közelmúlt pedagógiái-
ban, de sajnos szó sincs arról, hogy a fiatalság teljes felszabadítása megtörtént 
volna. Adósaik vagyunk. Tőlük hiteleztük az időt a cselekvésre, ők előlegezték nekünk a 
reményüket. Felelős a tanár, a bankár, az oktatásirányító, a politikus, a mintaadó 
értelmiségi és a szülő. A felelősöknek pedig valamikor felelni kell.  

 

A nevelés újításairól is divatos beszélni. Sajnos léteznek rejtett zsákutcák, 
kényszerítő utak, tudatos félrevezetések is. Fontos meglátni: bár vannak igazi 
megújulási tendenciák – mellettük jelen vannak a pedagógia farizeusai is. Akár a 
gazdaságban, politikában – a hatalom vágya, íze és élvezeti kényelme itt is, az 
oktatási rendszerben is az érdekek alapján osztja a pénzt (pályázati támogatást, 
tudományos elismerést), és nem az értékek alapján. Az újítások tehát nem le-
hetnek „értéksemlegesek”. A semlegesség a pedagógiában a mellébeszélés szava. Az 
értékpluralizmusra kellene törekednünk, nemde? 

Megállapítható, hogy a pedagógiák, iskolarendszerek ma is az adott hatalom 
kiszolgáltatottjai, csak a formák változatossága bővült. A szociológus Pierre 
Bourdieu által leírt „társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése” létező tény, 
az iskolák ma is ennek az eszközei. És ahogy nem megoldás az Ivan Illich-féle 
iskolátlanítás („deschooling society”), éppúgy nem megoldás a mai „bolognai folya-
mat” új típusú iskolai egységesítése, amely sok fejlődő ország sajátos iskolai 
kultúráját teszi tönkre. Miközben felszámolódott a kommunizmus ideológiai 
korlátozó uniformizmusa, megerősödik a nyugati típusú demokrácia posztmo-
dern uniformizmusa. Elmondható a pedagógiára alkalmazva ugyanaz, amit a 
gazdasági, társadalmi helyzetről leírt a XX. század végének egyik világos, hig-
gadt dokumentuma (Sollicitudo rei socialis): bebizonyosodott, hogy a kollektiviz-
mus antidemokratikus elosztó rendszere megbukott, működésképtelen. Ám az 
ebből kiszabaduló társadalmak nem hihetik a pusztán ellentétes formák üdvözí-
tő hatalmát, a kapitalizmus társadalma, gazdasága szintúgy elembertelenít. Meg-
oldást csak az a szintézismodell jelent, ahol nem valamelyik részelem dominál 
vagy diktál a „szabadság–egyenlőség–testvériség” hármas elvéből. (Ahol a felül-
ről elosztó „egyenlőség” fajult egyeduralkodó mániává, ott a szovjet, kínai, kubai 
típusú kommunista uniformizmus mutatta fel embermegalázó hatalmát. Ahol a 
„csak-testvériség”-elv másokat kizáró felfogása uralkodik, ott a „mi-kutyánk-
kölykét-etetjük” gyakorlata él és rekeszt ki világából másokat rasszista, náci 
vagy szektás felfogásával. S végül nem jobb ennél a „szabadság” szélsőséges eltúlzá-
sával domináló liberális torzulás sem. Ahol a „laissez-faire”-elv „bármit-lehet” fele-
lősség nélküli gyakorlata uralkodik, ott a szabados önmegvalósítás, a szabados 
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szexualitás, a biológiai antietika, a választott drogkultusz, a családtaszító szing-
likultusz és a multicégek globális profithatalma uralkodik.)  

Az egyetemes emberi jogok „szintézismodellje” ezzel szemben a fenti há-
rom kategória holisztikus egységét, egyszerre és együtt érvényesülő harmóniáját 
képviseli gazdasági, társadalmi és pedagógiai szinten egyaránt. 

Ahol a nevelő és növendék kölcsönös autonómiájának (szabadságban fogant) tisz-
telete összefügg az egyenlőség hátránykompenzáló, pedagógiai segítésre törekvő 
gyakorlatával, s a testvériség valóban egyetemes, „társas” elvével, ott a szintézis 
létezik, de szektásodás, uniformizálás, szabados felelőtlenség nélkül. Ha létrejön 
a kölcsönös figyelem, létrejön a természetes pedagógiai alapviszony. A társas lelki reláció így 
lesz a nevelés előfeltétele. Az kérdez, az emeli problémává a témát, aki kevesebbet 
tud, s az válaszol, segít a probléma megoldásában, aki a nevelésben a telítettebb 
fél. Könnyű magyarul a nevelés céljának meghatározása, lévén, hogy a „neve-
lés” és a „növelés” szavak egyazon szó változatai. A nevelés célja a növekedés. 
 

Újítások, eredményes fejlesztések léteznek a pedagógia mai térképén 
 

o Képességfejlesztés és problémamegoldás lett az elsődleges, a lexikális 
tudás jelentősége ehhez képest visszaszorult. 

o A kommunikáció fontossága megerősödött. 
o Az információszerzés és az információátadás dominanciája megnőtt. 
o A kreativitás és az arra való nevelés értéke elérte az intelligencia presztí-

zsét, sőt, néhol túlhaladta azt. 
o A személyiség felfedezése, megerősítése központi helyre került. 
o A többnézőpontúság, választhatóság, alternativitás kínálata kiszélese-

dett. 
o A hátrányos helyzet (pedagógia általi) kompenzálásának szükségessége 

nyilvánvalóvá vált, az esélyegyenlőtlenségek felszámolásának kötelezett-
sége tudatosult. 

o Az információs hozzáférhetőség, gyorsaság lehetőségei kitágultak (in-
ternet). 

o A tudomány bizonyíthatóságának elvárása, a racionalitás jelentősége 
nőtt. 

o A valóságközeliség és az alkalmazhatóság szerepe mind erősebb lett.  
o Az iskolai képzés igyekszik megfelelni a gazdasági, társadalmi igények-

nek. 
o Az egyoldalúan verbális képzést mindinkább erős vizuális, auditív tech-

nikák váltják fel, a monokulturális fejlesztést felváltja a multikulturalitás. 
o Zárt iskolarendszeri formák, tartalmak mind nyitottabbá, befogadókká 

válnak. 
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A „jóllehet”-újítások ellenére létező ellentmondások 
 és káros mellékhatásaik 
 

o Jóllehet az iskolai képességfejlesztés örvendetesen kezdi elfoglalni rég-
óta várt első helyét – a pozitív (strukturált, lexikális) tudás értéke a kel-
leténél mélyebbre süllyedt, divatba jött a történelmiség nélküli, együttlá-
tás nélküli, töredékes, részletismeret, s beléptünk a szélsőségesen specializált 
tudások korába. 

o Jóllehet a kommunikáció szerepe erősödött – a kommunikáció kultúrá-
ja nem nőtt vele. Az iskolai, társadalmi kommunikáció elvesztette sza-
bálytudatát és hagyományait, a televízió és minden média kereskedelmi, 
politikai, magatartási kommunikációs hatása (s ezzel együtt a hatalma) veszélye-
sen megnőtt. 

o Jóllehet az információ mind megbecsültebb – mindennapjainkban erő-
sen hat a dezinformációs dömping, a tudatbefolyásoló fél s a hazug infor-
mációáradat. 

o Jóllehet a kreativitás fejlesztését, növelését régóta akarta, vágyta a peda-
gógia – az örvendetesen gyümölcsöző iskolai alkotóképesség nem min-
denütt társult felelősséggel. Az öncélú „önkifejezést”, a felelősségmen-
tes kreációt nem érdekli sem műve hatása a másik emberre, sem a létre-
jövő következmények. Lehetségessé vált akár gátlástalanul antihumánus 
„művek”, találmányok tervezése, létrehozása is. A „következmények nél-
küli” világ elkezdődött… 

o Jóllehet a személy, a személyiség győzött a tömegszemlélet felett, az 
egyenideológiák, uniformizált iskolák szemléletek felett – mégsem 
örülhet ennek a pedagógia. Az individualizmus ezzel egyidejűleg elsza-
badult. Az egoizmus, a törtető, önérdekét mindenáron érvényesítő, másokon 
átgázoló individuum nem az emberi harmóniát hozta el, hanem a könyör-
telen privát kisajátítást. Erich Fromm szellemes példájával: „lenni” he-
lyett a „birtokolni” szemléletét. 

o Jóllehet a várva várt többnézőpontúság mind elterjedtebb az iskolák-
ban, s lassan presztízskérdéssé lett az „alternatív” iskolák mennyisége – 
a minőséget mégsem ez jelzi. Bár célszerű és hasznos a jelenségek nem 
egyféle, hanem többoldalú megfigyelése, ha ez felszínes és sematikus 
marad, akkor ennél jobb lehet az alapos, igényesen vizsgáló egyirányú 
elemzés is, amennyiben az valóban megfigyel és hitelesen láttat. Az al-
ternatíva pedig sohasem önérték. Eredeti jelentése szerint az „alternatív” 
mindig „valamihez képest” más. Csak olyan iskola viselje ezt a jelzőt, ahol 
pontos a különbség megnevezése és világosan választható (világos kö-
vetkezményeivel együtt) az, ami különbözik. 
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o Jóllehet a hátrányos (egészségi, társadalmi, kulturális) helyzet enyhítése 
a pedagógia számára örömteli erkölcsi kötelezettség – demagógia és fél-
revezető becsapás bármiféle „esélyegyenlőség” céljairól beszélni. Soha, se-
hol nem jött létre esélyegyenlőség sem iskolai, sem társadalmi szinten. 
Mégis: az egyenlőtlenség csökkentésére törekedni mindig, mindenütt alapszükséglet. 

o Jóllehet az információhoz való hozzáférés és annak gyorsasága kelle-
mes, kényelmes és üdvözlendő pedagógiai eszköz – ennek a találmány-
nak a használati szabályzásával is adós a kultúra. Mint minden eszköz, az 
internet is lehet életellenes és életveszélyes. Hamar kialakulhat a „net-függőség”. Ma 
már egészségügyi, pszichológiai és jogi kérdés lett a fiatalság megvédése 
az internet gyors, ellenőrizetlen hozzáférésétől. A fejlődés korai szaka-
szában kapott szexuális, bűnelkövetési példák, a sokkoló erőszakfilmek, 
interaktív (gyilkoláshoz szoktató) „játékok” hozzáférhetősége nem ál-
dás, de átok lehet. 

o Jóllehet a tudományosságra, bizonyíthatóságára törekvő fejlesztések 
igen fontosak az iskola számára és a pedagógiai racionalitás erősítése je-
lentős intellektuális fejlődést biztosít – ez a pozitívum lassan önnön el-
lentétébe fordul, és inkább akadályoz, mint ösztönöz. A kognitív pedagó-
gia lassan kognitív diktatúrává lett a nevelésben. A ráció szinte minden más 
pszichés funkciót háttérbe szorít. Az érzelmi és akarati (affektív és 
konatív) és hitbeli funkciók fejlesztését oly mértékben hanyagolta az 
utóbbi évtizedek iskolája, hogy a pszichés torzulás következményei be-
láthatatlanok. A fiatalok érzelmi kultúrájáról alig lehet beszélni. Ráadásul a 
hatás-ellenhatás jegyében az elnyomott érzelmi-akarati-hitbeli szféra 
vulkanikus kitörései is megjelennek. A művészeti, társadalmi, vallási ne-
velés elhanyagolása miatt formátlan és primitív érzelmi, akarati gátlásta-
lanságok, babonás, néha okkultizmust súroló, ezoterikus hiedelmek 
szaporodnak el. Ha nem nevelték a fiatalokat kiérlelt művészi nyelv 
használatára, a szimbólumok hagyományaira, alkotására, akkor az ér-
zelmek nyelvén sem tudnak szólni, emócióik dadognak vagy hallgatnak. 
Ha valódi társadalmi gesztusokra nem nevelték, s nem tanulhatta meg 
az adás kultúráját, ha igazi tettekre nincs esélye, pótcselekvésekben éli 
ki ösztöneit.  

o Jóllehet a valóságközeliség és a tudás alkalmazhatósága a modern élet 
alapkövetelményeként tűnt fel a pedagógia világában – a médiadiktatúra 
által felborított arányok bumeránghatást eredményeztek. Az álvalóságok 
meglesett, extrém példái, a „reality-show”, a peepshow-kukkolás, a tit-
kos ügynökök „big brother”-szimatolása a katasztrófaképek agressziója 
felé vezetik a  fiatalokat. 

o Jóllehet a gazdasági információk szerencsésen közel kerültek a társa-
dalmi beilleszkedésre vágyó diákokhoz – a kínálat mértéktorzulása itt is 
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visszájára fordított egy pozitív helyzetet. Bár kitágult a pályaválasztás 
horizontja, nagyobb esély adódik a továbbtanulásra világszerte, ugyan-
akkor mind szélesebbre nyílt a tömegképzés – kontra elitképzés iskolai ollója. A 
képzésben helyét kereső számára világossá válik, hogy a minőségi tanu-
láshoz egyre több anyagi háttér kell. Az elhelyezkedéshez úgyszintén. 
Pénzt pedig inkább külföldön remélnek. Így a tehetséges, fejlődő or-
szágbeli (pl. magyar) fiatalokat már nem csak vonzza a külföldi mun-
kavállalás lehetősége, hanem szinte löki kifelé őket az otthoni iskola-
rendszer, az alacsony jövedelem, a frissen végzettek munkanélkülisége. 

o Jóllehet a joggal szidott verbális képzés egyoldalúsága lassan szűnőben 
van, s a tanítás-tanulás mindinkább a vizuális formák, a hangzó technikák, 
az elektronikus kommunikáció és a „multimédia” felé fordult – mégsem állít-
hatjuk, hogy e folyamat csak pozitív lenne. Az audiovizuális kultúra túl-
zott fogyasztása ellentmondásos helyzetbe hozta fogyasztóit: az olvasás-
ra szinte kényszeríteni sem lehet a diákokat. Az élőbeszéd, az élő mese hall-
gatása, könyvek lapozgatása szinte anakronizmusnak tűnik. A fiatalok 
kvázi zajfüggővé váltak. Hazaérkezésük utáni első mozdulatuk a zörej-
ládák (tévé, CD-játszó, magnó stb.) bekapcsolása. Félévszázada a tele-
vízió megjelenése önmagában még nem tette tönkre a „Gutenberg-
galaxist”, de a szabadidő, a számítógép, a mobiltelefon, az iskolai és to-
vábbképzési tesztek, valamint a multimédia együttes, gyors térhódítása megbé-
nította a verbális kultúrát. 

o Jóllehet a bezárkózó kis országok és a zárt oktatási rendszerek időköz-
ben jó irányban változtak, a jogosan kritizált monokulturális iskolát 
kezdte felváltani a multikulturális iskola, s a zárt rendszerek merevgör-
csei részben feloldódtak, kapuik kinyíltak – ez a „nyitottság” sokaknak 
veszélyes, mások számára végzetes lett. A multikulturalitás olyan csapdá-
nak bizonyult, amelynek az elfogadása után a helyi kulturális hagyományok gyors 
elsorvadásának lehettünk tanúi. Azt a negatív hatást, amit a volt „szocialista 
országok” félévszázados közelmúltjában a kötelező „internacionaliz-
mus” képében ismertek meg a diktatúrák diákjai, most a helyi tradíciókat 
elsöprő, megsemmisítő globalizáció (mondialisation) produkálja. Nem-
csak a hollywoodi filmipar és a konzumzenék terjedése, nemcsak a hi-
permarketek (plázák) hódítása okozza a regionális, helyi kultúraközvetí-
tési módok megfertőződését, esetleg halálát, hanem a tanítás-tanulás fel-
színesebbé válása, a gyorsvizsgákra, tesztekre való készülés „másnapra-
elfelejthető” programozása, a „vedd-meg-dobd-el” típusú kapcsolatok 
terjedése egy olyan európai közegben, ahol nemrég még élő volt a 
„szinte minden megjavítható” magatartás mintája. Nem elfelejtendő 
társadalmi és történelmi tény, hogy Európa több nemzetből, többféle 
hagyományból álló kontinens, amelynek történelme van. A történel-
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mekben sok seb, sok sérülés is található. Gyógyászatból tudjuk, hogy a 
sebet lezárni, kötni, fedni kell, és nem szabad „nyitva hagyni”. A köny-
nyedén „nyitott társadalom” éppen olyan kiszolgáltatott, akár egy nyitott seb. 
George Soros úr korai pénzügyi álmait már megtagadta, itt az ideje, 
hogy a nevéhez kötődő „nyitott társadalmak” illúziójával, negatív utó-
piájával is önkritikusan leszámoljon, illetve az érintett társadalmak (és 
oktatási rendszerek) is levonják a tanulságot.  

 
Pedagógiai újítás-darabkák részigazsága –  
a rész és az egész kérdése 
 

A XX. század eleji reformpedagógiák mindegyike a természeteshez való 
visszatérés útját kereste – az utat a gyermek és a nevelő természetességéhez. 
Ebben az áldásos keresésben persze voltak feleslegesnek tűnő kitérők is – sorra 
találták fel a „langyos vizet”. Vagyis a triviális, magától értetődő dolgokat. Ezen 
újítások szinte mindegyike a pedagógiai összefüggéseknek csak egy részét emelte ki. 
Színelméleti példával: mintha minden évtized valamelyik színt (de csak azt az 
egy színt…) tartotta volna fontosnak a világ lefestéséhez és megváltoztatásá-
hoz. Mintha a rózsaszín, égszínkék, piros, majd barna, vörös és fekete, valamint 
zöld színek jelentéseitől várták volna a változást, a reformot. Ezek az elemek 
olyanok voltak a pedagógia kelléktárában, mint a csodafegyverek vagy csoda-
módszerek. Nyilván mindegyikben volt egy adag igazság. Pontosabban – rész-
igazság. Kétséges, hogy részigazságától a jóindulatú újítás már megérdemelte a 
„reform” jelzőt a pedagógiai utókortól. A jó szándékú újítók „részekbenlátása” 
persze nem hibájuk volt, csupán rövidlátásuk. Egésznek látták a teljesség egy-
egy apró részletét. (A rövidlátás pedig jelentéktelen betegségfajta.) 

 A hiba az, hogy a reformereket értékelő pedagógiatörténeti utókor fontos-
kodó leltárában minden „langyosvíz-felfedezés” úgy szerepel, mintha az lett 
volna a feltalált örökmozgó (perpetuum mobile), avagy a világegyenlet megol-
dása. De hát nem voltak azok. Az újítók jó szándéka egyrészt vitathatatlan. 
Másrészt hasznos tisztázni a reform igazi jelentését. Lássuk, mely részigazságo-
kat fedezték fel az újító pedagógiák: 

o A tanuló szerepe nem kapott elég figyelmet, a kulcs a tanuló személyi-
sége. 

o Gyenge a taneszközkultúra, a játékos taneszközök majd megoldják a 
gondot. 

o Az egyetlen tankönyv helyett legyen nagy tankönyvválaszték, az fog se-
gíteni. 

o A nevelőn múlik a nevelés. A nevelő személyiségét kell szűrni, fejlesz-
teni. 
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o A tanulás rendjét a tanterv szabja meg. Curriculumot, tantervet kell re-
formálni.  

o A tanterv merev. Ezért csökkentsük kötöttségeit, jelentős része legyen 
szabad. 

o A környezet az oka mindennek. Legyen kisebb (nagyobb) a tanterem s 
a tér. 

o Az idő az oka mindennek. Szüntessük be az órát, a csöngetést. Rugal-
mas időt! 

o Az autokrata iskola rossz. Legyen iskolai demokrácia, az mindent meg-
old. 

o Tervezni kell, minden a terven múlik. Az iskola legyen gyakorlati, hisz 
munka. 

o Hiányzik a megegyezés. Mindenki kössön szerződést. A gyerekek szer-
ződjenek. 

o Túl sok a tervezés. Legyen spontán az iskola. Az önkifejezés majd fel-
szabadít. 

o Minden a módszereken múlik. Fejleszteni kell a módszert, az tesz haté-
konnyá. 

o A logikus rend hiányzik. Legyen a kognitív tudomány a pedagógia alap-
ja. 

o Az iskolaszerkezet a hibás. Legyen 6 + 6, 8 + 4, 4 + 8, 10 + 2, vagy fo-
lyamatos 12! 

o A mérés hiányos. Mától mindent mérni kell. Elő a tesztekkel. Merjenek 
mérni! 

o A mérés formája rossz. Nem osztályzat kell, hanem szöveg. Csak a 
szöveg jó. 

o Túl sokat tanítunk, túlterhelés van. Legyen tananyagcsökkentés, szabad-
idő! 

o A nevelő nevel. A szülő zavaró, ne szóljon bele. Bízzuk a tanárokra az 
iskolát. 

o Azért a gyerek mégiscsak a szülő gyereke. A nevelés alapja a családi ne-
velés. 

o Nem is kellene tanítani. Rá kell bízni a gyerekre, csináljon azt, amit ő 
akar. 

o Túl sokféle a tanárképzés. Egységesítés után, mindenki ugyanazt, 
ugyanúgy! 

A fenti példatárban ki-ki megtalálhatja a maga kedvenc „reform”-pedagógi-
áját. Montessorit, Deweyt, Petersent, Freinet, Waldorfot, Gordont, Rogerst, 
O’Neilt, és a különböző divatokat, nemzetközi vagy nemzeti miniszteriális eről-
ködéseket és európai uniós „bölcsek kövét”. Mindenki feltalálta már a saját 
„langyosvizét”. Nevetséges. És szomorú. Magukat okosnak mondó felnőttek 
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játszadoznak a gyerekek életének egy részével, amit iskolának neveznek. Ó, a 
fontos felnőttek! Elméletet sokat fabrikáltak. Ám az iskolai gyakorlat továbbra 
is küszködik a kultúra átadásának problémájával, a nevelés emberi és környezeti 
viszonyaival. Minden részfoltozás a lényeg megkerülése. Hiába hangsúlyozzák a 
tanuló- és a gyermekközpontúság pozitívumát, ha a nevelő szerepe és tanesz-
köze hiányos. Hiába emelik ki a nevelő szerepét vagy a tantervekét, ha a többi 
háttértényező korszerűtlen. Hiába mérnek mindent, ha a pedagógiai alapviszony 
ma is beteg. 

Mi lenne, ha abbahagynánk az álreformokkal való foltozgatást? Mi volna, 
ha a részleteken való álreformok helyett felismernénk: „az egész reformra 
érett”? Mi volna, ha felismernénk a bibliai példa igazát: „Nem lehet régi tömlő-
be új bort tölteni, mert a tömlő is szétszakad, a bor is kifolyik. Új bornak új 
tömlő való.” Nem kerülhetjük meg a kérdést: mi volna hát az igazi reform? 

E kérdésre adandó válaszként idézni szeretnék egy nem ismert európai for-
rást. Volt egy közép-európai pedagógustudós a XX. században: Karácsony 
Sándor (1891–1952). Tanulni vágyó magyar fiatalként bejárta az akkori Euró-
pát, tudott németül, franciául, szláv nyelveken, románul, latinul, görögül, tanult 
F. de Saussure, Charles Bailly,  Wilhelm Wundt, Friedrich von der Leyden, 
Hermann Paul tudományos műhelyében, számos könyvet publikált a „nevelés-
tudomány társas-lélektani” (valamint társas-logikai és filozófiai) rendszeréről, 
1942-ben a debreceni egyetemen megalapította az akkor világszerte egyedülálló 
„Társas-lélektani Intézetet”. Minden korosztályú fiatalt tanított, a kisiskolástól 
az egyetemistákig. Elnöke volt a Magyar Cserkészszövetségnek és a Szabadmű-
velődési Tanácsnak. Létrehozott, leírt egy természetes lélektani, pedagógiai 
rendszert, elméletének tanulságai ma is aktuálisak. Munkájának megvalósítását 
megakadályozta a kommunista rendszer, amelynek 1952-ben áldozata lett. Azt 
nem állítjuk, hogy kérdéseinkre végleges választ adott, de megjegyzésein érde-
mes elgondolkodni. Tőle idézek: 

„Reformban volt tehát elég módunk […] Csakhogy nem váltak be a refor-
mok, mert csupán részleteket szándékoztak reformálni, holott az egész reform-
ra érett. Nem jobb lett az iskola a reformok következtében, hanem még rosz-
szabb. Még tudatlanabb és még neveletlenebb lett tőlük a diáknép. Mindez 
pedig azért […] mert a pedagógiai alapviszonyt kellett volna rendezni nevelő és növendék 
között, részleteken végzett jobb-rosszabb pepecselés helyett.” (Magyar nevelés) 

A pedagógiai alapviszony, a nevelés már említett pedagógiai előfeltételeivel 
együtt a kölcsönös érdeklődésen, motiváltságon alapuló közös figyelemre, 
egymásrautaltságra figyelmeztet. A megoldásratörekvés teljességére. Ma talán 
úgy mondanánk: holisztikus modellt ajánl. Az egyébként is tantárgyi részekre 
szabdalt, töredékes iskolai nevelés teljes reformálásra, integrációra szorul. 
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A „reform” latin szavában lévő „re” a visszatérésre utal. Újraformálásról 
van szó tehát. Ha egy mellény rosszul van begombolva, addig kell újragom-
bolni, amíg a jó gombolásra lelünk. S egy felülről jövő, vagy értelmiségitől 
jövő spekuláció nem nevezhető reformnak. A valódi reform alapja mindenek-
előtt a közvélemény kell legyen. Ha ezt a közvéleményt a közérzet (akár ez erre 
érzékeny művészetek, médiumok) révén jelzik az értelmiségnek, s ha ezt az 
értelmiség tudományos megoldás formájában felkínálja a kultúrpolitikának, 
akkor és csak akkor születhet egy minisztériumi „reformgyanús” döntés. Min-
den más, ami nem ezt a sorrendet követi, csak szürke „tanügyi intézkedés” 
marad. Kedden kihirdetik, szerdán szabotálják, csütörtökre elfelejtik. Ennyi. Az 
értelmiség pedig nézzen önkritikusan magára. Karácsony ezt a figyelmeztetést 
írta nekik: „Mi azt a hibát igen gyakran el szoktuk követni, hogy ifjúságunk 
nevelését az értelmiség feladatának gondoljuk, s értelmiségiekre bízzuk. Az 
ifjúság magasabb intenzitású kategória az értelmiségnél. Az értelmiség munkája 
az éppen érvényben lévő igazságok megolajozottan, simán futó megvalósításá-
ban merül ki. Haladás, fejlődés csak az ifjúság problémalátásának akarati meg-
nyilvánulásaiból fakadhat. Az értelmiség tehát nem nevelheti az ifjúságot. Csak 
áhítatos »papi« lelkek nevelhetik, mint az ifjúságnál magasabb intenzitású kate-
góriába tartozók. Ezeket nevezte Platón »Állam«-ában bölcseknek, s ezeket 
szoktuk mi, mint »szofokráciát« emlegetni. A lélek szerinti »professzor« nem 
»értelmiségi«  hanem a »szofokrácia« tagja.” 

 Úgy gondolom, a probléma megoldását ebből az irányból érdemes 
vizsgálni. Természetes nevelési alapviszony, holisztikus, teljes nevelési reform, 
szofokrata nevelő és világnézeti világosság, nagy türelem és sok autonómia kell 
a szeretet pedagógiája megvalósításához. Ez e pedagógia természetes társas lelki 
viszonyokból nő ki, célja a növekedés, a „zoon politikon” felnőtté érlelése. 

 
 

Magiszter, 2005 / Nyár 
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