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Már évtizedek óta mélyen foglalkoztat, hogy  a magyar nevelésügyből csendesen eltűnik az ezer éves 
szellemiség. Az oktatás államosítása (1948) óta folyamatosan csökkent az egyetemes keresztyénség hatóereje a 
nevelés tekintetében. Egyre kevesebben élnek azok, akik még a nemzeti, polgári, keresztyén értékeket vallják. 
Saját intézményünk a Nagykőrösi Tanítóképző szellemi hagyatékán keresztül próbáltam rekonstruálni a kihaló 
félben lévő nevelési rendszert. Munkámat nagy mértékben segítette, hogy Pápán újraindult egy értékközpontú, 
képességfejlesztő neveléstudományi műhely Prof. Zsolnai József vezetésével, sajnos ma már szellemiségének gazdag 
hagyatékával. Ennek a Műhelynek köszönhetően írhattam meg “A nagykőrösi tanítóképzés szellemiségének 
történeti rekonstrukciója” című munkámat. (Lásd.:Studia Caroliensia, Bp.,2008.)  

Munkámmal szeretnék intézményünk falain is túlmutatni, hiszen baj van Magyar- országon a  neveléssel! 
Az ember antropológiai sajátosságait meghazudtolva, az ezer éves szellemiségi hagyatékot elfeledve próbálgatunk 
személyiséget formálni. Ez több, mint balgaság! Bizakodó vagyok abban, hogy a közeljövőben elérkezik a 
társadalmi ébredés. Végére érünk egy meddő vitának,  reméljük, az új Alkotmány, és az arra épülő Köznevelési 
Törvény kedvező irányba fordítja a nemzetünk nevelésügyének zászlóshajóját. 

Jelen munkámmal abban szeretnék segíteni, hogy “Csipkerózsika álmunkból” felébredve legyen lehetőségünk 
a régi, erős gyökerekben megkapaszkodnunk és ékes zöld koronát “növesztenünk”a magyar pedagógiában. 
 

Hipotézisek, metafizikai alapok, posztulátumok felállítása a változások jegyében 
 

A megújulást szolgáló törvényalkotó munka során, a pedagógia tudományos sajátosságainak 
megfelelően  a filozófiai, a társadalomontológiai, az axiológiai-kulturológiai, az etikai, az esztétikai 
és a transzcentológiai alaptanok kutatási követelményeinek is szükséges eleget tenni. Az 
episztemológiai megközelítések következtében a filozófiai alaptanok közül az ontológiai, tradíciótani, mitológiai 
kérdésekre is szükségszerű kitérni. Mivel a pedagógia komplex, preszcientifikus szinten lévő, 
multidiszciplína (Zsolnai J.), így a tudáskörnyezetével is  foglalkozni kell, ezért a pedagógiai 
prudentia bővítése érdekében az alaptanok mellett a határdiszciplínák területére, többek között az 
etikai, a transzcendentális alaptanok mellett, pl. kredontológiai, metafizikai szemléletmódok, 
metszetek mentén is új megállapításokat szükséges tenni.  

Tudománytani szempontból a pedagógia eltér a többi hasonló humán munkaterület egyes rendszerelemeitől, 
hiszen lényegesen többet kíván foglalkozni a tradíciótannal, a  antropológiával, a keresztyén axiológiával és 
kulturológiával, a pedagógiai kredontológiával. 

Az episztológiai megközelítések során a pedagógiai jelenségeket komplex formában kell 
áttekinteni (Comenius, Apáczai). A valóság ilyen értelemben, valószínű különféle konstrukciók 
formájában is megjelenik, sőt interaktív hermeneutikai értelmezések is sűrűn előfordulnak. A 
szellemtudományos jelleg miatt a konklúziók normatív jellegűvé válnak, de a Max Weber-i értelemben vett 



oksági viszonyok feltárása során újra realisztikus megfogalmazások születnek. A Nemzeti 
Hitvallásunkból (új Alkotmány) fakadóan, ebből reálisan következtetve, olyan problémagócokra 
szeretné a pedagógia a figyelmet felhívni, amelyek rámutatnak arra, hogy hogyan lehet elősegíteni 
a pedagógiai "hitelesség" értékének tökéletesedését. 

Megújítható pedagógiai rendszerünk tudományos jellegű értelmezését, magyar 
neveléstudósok: többek között Imre Sándor, Karácsony Sándor, Nagy József, Németh László és 
Zsolnai József neveléstani nézeteinek gyakorlatorientált szintetizálásával tehetjük meg. Ezzel 
nagymértékben segíthetünk eligazodni a gyakorló pedagógusoknak is az új Köznevelési Törvény 
tudománytani értelmezésében. Természetesen ehhez nagy segítség a pedagógus továbbképzési és 
szakvizsga rendszer hitelesen törvényes tartalmakkal történő megtöltése. 

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

előfeltevéseket szokták posztulátumoknak is nevezni. Ezek olyan kognitívumok, amelyeket a 
kutatás során nem kérdőjelezünk meg, és alapként kezelünk. Ez nem jelenti azt, hogy a 
posztulátumokként szereplő ismeretegyüttesek maximálisan igazoltak lennének. Inkább arról van 
szó, hogy a kutatók maximálisan bizonyosak bennük. Zsolnai József nyomán állíthatjuk, hogy az 
alább következő posztulátumok nem állnak ellentmondásban egymással. 

Az emberi képességhalmaz, bármely normális emberi egyeddel, megfelelő életkorban 
elsajátítható valamely szinten. 

A mindenkori személyiség, öröklött diszpozíciói alapján a társadalmilag rögzített 
objektivációk (többek között tevékenységek) az aktív elsajátítás termékei. A személyiség releváns 
összetevői: a szükségletek, érdekek, a célok, a képességek, az ismeretek, a viszonyulások, az énkép és a 
világkép. 

Egy korszerű társadalomban az emberek teljes egyenlősége nem lehetséges (sem ex ante, sem ex post 
értelemben), de ez nem is kívánatos. Ami szükséges: meghatározott azonos föltételek egyetemleges 
biztosítása. Ilyen többek mellett a kultúra elsajátításához való azonos, pedagógiailag biztosított 
esély.  

A kreatív társadalom a saját, gondosan ápolt tradícióin épül föl. Az anyagi és szellemi innovációk még 
fokozzák is azon hagyományok stabilitását, amelyeket érintetlenül hagynak, mivel ezek 
érvényessége, már a megváltozott viszonyokra is kiterjed. Ha a direkt, diktatórikus hatások egy 
kulturológiailag kiérlelt szellemiséget elfojtanak, az posztegzisztenciális lét formájában tovább él, 
és ha az elnyomó erőszak megszűnik újra előtör, megerősödik, sőt az ellene fellépő negatív 
hatásrendszert háttérbe szorítja. 

Egy demokratikus, theokráciára épülő társadalomhoz nem csak demokratikus 
intézményrendszer szükségeltetik, hanem keresztyén értékvilágú demokraták is. A demokratikus 
berendezkedést nagymértékben determinálja a krisztusi alapon nyugvó theokratikus ideológia. 

A fönti posztulátumokból és pedagógiai kutatások eredményeiből levezethetünk néhány 
értékközpontú követelményt az óvodában, iskolában megvalósítandó képesség- és 
tehetségfejlesztésre nézve. 

a) A képesség- és tehetségfejlesztést korai életszakaszban (4-6 éves korban), az érzületi – 
lelkületi komponenseket születéstől kell elkezdeni! 

b) A képesség- és tehetségfejlesztésben minden óvodásnak, minden kisiskolásnak 
pedagógiailag azonos esélyt kell biztosítani – függetlenül attól, hogy milyen társadalmi 



rétegbe, milyen életmódot folytató családba, stb. született. Ez a következőket jelenti: 
azonosan jó minőségű fölszereltség, azonosan jó minőségű taneszközök, azonosan jól fölkészített 
pedagógusok. 

c) Mindenkivel el kell sajátíttatni a nem szakma specifikus alapképességek minden lehető 
teljességét! 

d) Az iskola nem szabad, hogy a társadalom utánfutója legyen! (Lásd. Klebelsberg Kunó 
oktatáspolitikai elvei) Nem követnie kell a társadalom előrehaladását, hanem évtizedekkel 
meg kell előznie azt! Nem a pillanatnyi gazdasági helyzet határozza meg a gyermeki jövőt. 

e) Mindenkit „homo oeconomicus”-szá kell tenni abban az enyhe értelemben, hogy 
mindenkivel el kell sajátíttatni a köznapi élethez, önfenntartó léthez nélkülözhetetlen 
képességeket! 

f) A képességek kreatív gyakorlása nem vezethet a legfőbb nemzeti értékek (az emberi szabadság, az 
emberi méltóság stb.) tagadásához, sem pedig az adott társadalom összes tradíciójának 
elutasításához! 

g) A kiművelendő képességek a teremtett ember adottságaiban, teológiai aspektusból 
tálentuaiból erednek. Ezeket qvóciens-alapoknak is nevezhetjük. Egyértelműen használjuk 
a már elterjedt IQ, EQ alapokat, de ezek mellett igyekezzünk következetesek lenni a 
spirituális és a szociatív alapok teintetében is . Az SQ elnevezés már több tudományos 
munkában is a spirituális tálentumot jelenti, így a szociatív qvócienst Karácsony Sándor 
tiszteletére TQ-nak nevezhetjük el. (Más rövidítésre utaló nyomot Daniel Goleman társas 
intelligencia témájú munkáiban sem találtam.) 

h) A szintetizáló nevelés értelmezése egyértelműen az IQ – EQ –SQ – TQ alapokon nyugvó 
értékközpontú képességfejlesztést jelenti. 

i) A mai pedagógiai programokban szereplő “gyermeközpontú nevelési koncepció” tudománytalan, 
hiszen a központban egy “fejletlen indivídum” nem lehetséges. A XX. századi 
reformpedagógia minden nevelést célzó kiindulópontot a gyermekből vezeti le (Peter 
Petersen), akit az univerzális centrumba, az értékvilágba vezet. Tehát a Köznevelési 
Törvény és a Nemzeti Hitvallásunk értelmében az intizményes professzionális nevelési 
programok az előzőek értelmében: gyermekből kiinduló értékközpontú programokká 
változtathatóak. 

 
A pedagógiai prudencia és a gyakorlat szintézise 

 
Az átalakulás a józan pedagógiai prudencia jegyében készülhet. Ennek érdekében még néhány 

gyakorlatorientált posztolátum értelmezésére is szeretnék  kitérni. 
A pedagógia aspektusát tekintve az emberi természet, e „teremtett Lény” jellemző sajátosságait jelenti. 

Ezt szokás öröklött determinációnak is nevezni. Az elmúlt évszázadban folytatott orvosbiológiai, 
humánetológiai, pszichológiai, szociológiai kutatások rengeteg sajátosságra hívták fel a figyelmet. 
A pedagógiának, mint multidiszciplináris tudománynak szükségszerű „begyűjteni”, ezeket az 
eredményeket és interdiszciplinárisan is rendszerbe kell állítania! Ezt a rendszert a több évezredes 
bölcsességeknek: doxáknak és episzteméknek is meg kell feleltetnie. A gyakorlati teológia 
tudományával is korrelálni szükséges, hiszen csak így juthatunk el a metafizikai igazságokhoz: 
például az ember autonómiára teremtett társas lény (Aronson, Karácsony Sándor). 



A másik lényegi kérdés: hogyan válik az ember autonóm társas lénnyé? A válasz egyszerűnek tűnik: 
spontán, indirekt és direkt hatások következtében, azonban itt keveredett bele a pedagógia már 
többször is saját zsákutcájába. Egyes történelmi, társadalmi korszakokban túl sokat, máskor túl 
keveset markolt ebből a lényegi kérdésből. Előfordult, hogy az egész makrotársadalmi rendszert 
hatalmába kerítette (kommunális személyiség). Olyan korszakok is voltak, hogy az elemi nevelési 
struktúrákat (család) is társadalmi alárendeltségbe szorította.  

Csíkszentmihályi Mihály: A fejlődés útjai (Nyitott Könyvműhely, Bp.,2011.) című könyvében 
hatásosan elemzi az emberi evolúció természetét. Az entrópia, az energiaveszteség keletkezése a 
leépülés törvényszerűségét indukálja. Ha magára hagyunk egy rendszert, az elkezd pusztulni! 
Ennek ellenszere a fokozott életképesség helyreállítsa. A negentrópia: a leépülés fölébe rend 
kerekedik. Ez a természetes teremtett rend sok évezreden keresztül erőteljesen biológiai, fiziológiai feltéteken 
keresztül érvényesült. Biológiailag is a gének determinációjában valósult meg, és természetesen ma is 
az emberi földi lét komoly meghatározója. Ebben a relációban nagymértékben hasonlítunk a 
többi, biológiailag fejlett emlőshöz. Néhány évezrede viszont a géneken kívül a mémek is: viselkedés, 
nyelv, értékek, technika mintái óriási mértékben befolyásolják az emberi tudatot, nézetrendszert, életfilozófiát, 
amely konkrétan az emberi civilizációs viselkedésben, a mindennapi életvezetésben nyilvánul meg. 

Komoly kérdés: ki irányítja a tudatot? Gének – kulturális örökség – a mindentől autonóm 
személyiség illúziója – eugenika (emberi szaporulatba történő beavatkozás)? 

Bizonyos szempontból mindegyik, de pedagógiai aspektusból nézve, a XXI. században végre 
el kellene jutni addig, hogy legnagyobb mértékben az eumemika: mémek születésének 
szabályozása. Ez az egyértelműen neveltségi eredmény a rohamos technikai fejlődés motorja volt 
a XX. században. Azonban az ember által teremtett „második környezet” a XXI. század elejére túlzottan 
kényelmessé tette a civilizált embert, fiziológiai szükségleteit fokozta, túlzott fogyasztásra inspirálta. Olyan 
mértékű biológiai kényelemre ösztönzi, amely visszahat az evolúciós törvényszerűségekre. 
Megsérti azokat, veszélybe sodorja a természetes rendet. Közben nem veszi észre, hogy fokozott 
életképességét redukálja, és az entrópia kezd uralkodni.  

A folyamat megfordításához a professzionális nevelés újragondolása szükséges. A teremtett ember IQ 
(értelmi), EQ (érzelmi), SQ (spirituális), TQ (társas-lelkületi) alapú adottságokkal születik. A 
professzionális nevelés feladata ezen adottságok működő képességekké történő kiművelése. A 
tucatnyi képességcsoport legösszetettebb halmaza a gondolkodási kompetencia-halmaz, amelyben 
az IQ – EQ – SQ – TQ komponensei szintetizáltan működnek. Mind a négy egyenként is 
mintegy 6-7 kritikus alapkészségre épül, amelyek kiművelésével biztosított a „felnőtt” 
személyiség. Kérdés: mennyi idő kell a kiműveléshez. Az aritmetika egyik törvényszerűsége, 
neveléstörténeti bizonyítottsága feltételezi, hogy 4X6 év. Tehát valószínűsíthető a 24-28 éves 
életkor. A nevelés eredménye, vagy sajnálatosan eredménytelensége e komplex nézetrendszerben, 
cselekvési akciókban tükröződik vissza. Egyéni megnyilvánulásai környezetfüggőek, de 
nagymértékben a világ egészéről alkotott nézetrendszer determinálja. Neveléselméleti aspektusból 
ezt világnézeti nevelésnek, neveltségi eredménynek nevezhetjük. 

Ennek eredménye lehet, a józan, pedagógiai prudencia szerint az önmagára reálisan reflektáló transzcendens 
én: a „T személyiség”, aki képes a metafizikai értelemben működő spiritualitás bölcsességre, aki tudja milyen 
világban él. A tér, amiben létezik: „Élet” vagy csak zord valóság? 
 



 
Karácsony S. és Lükő G. nyomán  

(az “elfolytás”szó az eredeti ábrán így szerepel) 
 

A kép két oldalán külön-külön jelöljük a két egymáshoz viszonyu1ó fél lelkének: pszichéjének, 
pneumájának tartalmát egy-egy vastagabb vonalú körívvel, középpontjában a nyugalmi állapotot 
kívánó értelemmel. A kör két szélén jelöljük a labilisabb akarat és az érzelmek birodalmát. Néha 
ezek kerülnek a kör középpontjába, azért húzzunk ezek köré egy-egy vékonyabb vonalú kört. 
Mindkettőnek szélén ott van az értelem is, – ezt nem tudja az ember soha teljesen kikapcsolni, – 
de mindkettőnek világa túlterjed a lélek belső terén, az akaraté a megfoghatatlan, értelmileg 
megközelíthetetlen lélek világába, a hitben, az érzelemé, pedig a természettudományok számára is 
hozzáférhető anyagi test felé, a közérzetben. 

Ezek szerint ötféle lelkiállapotot tudunk megkülönböztetni, bár kettő közülük inkább csak 
határolja lelkünket: a hit, meg a közérzet. Ebben az ötféle lelkiállapotban mind más és más az 
emberek egymáshoz való viszonyulása. E viszonyulásokat a következő kép középső részén 
mutatja be. Ezeknek az állandósult formáit nevezzük kultúrának. 
 



 
Karácsony S. és Lükő G. nyomán 

 
Minden szűkebb emberi közösség kialakított magának egy sajátos kultúrát, hogy egyedei 

viszonyulni tudjanak egymással, egymáshoz. Ahány nép, annyi nyelv és hagyományos tudomány, 
annyi szokásos viselkedésmód és annyi művészi stílus. Sőt a vallásos viszonyulásban és a 
jogszokásokban is gyakran érvényesül a kisebb közösségek sajátos felfogása. Erről részletesen is 
olvashatunk Karácsony Sándor könyveiben, a Magyar nyelvtan társaslélektani alapon /1938/, A 
magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja /1939/, A magyar lélek formái című 
kötetben/1942/, a Gyökereink című füzetekben /199l-től/. 

Egy nemzet kultúrájába történő bekapcsolódás, az enkulturáció minden termtett embernek 
joga és kötelessége. Ezt biztosítja az Alkotmányunk és erre épül fel a professzionális nevelés 
egész tárházának működését szabályozó Köznevelési törvény is! A gyermek a perszonalizáció és 
az enkulturáció szintézisében növekszik. A felelős nevelésügy határozott nevelési célt tűz ki gyermekei 
minőségi neveltsége érdekében. A nagy magyar költő, akadémikus, pedagógus Arany János intelme ma is a 
fülünkbe cseng a nevelési cél tiszta megértésének érdekében:” Ember lenni, mindég, minden körülményben…”. 

A laikus nevelők: a szülők, a lokális környezet szereplői és a professzionális nevelők, a kálvini 
értelemben vett Tanítók – mai nyelvezet szerint pedagógusok egyformán ezt a célt szeretnék 
megvalósítani, vagyis a boldog Életet kívánják gyermekeiknek, vagyis, hogy boldoguljanak a 
kultúrált társadalomban. Az előző ábráinkon szereplő “Életellenes” prostitúciót nagyívben el szeretnék 
kerülni, hiszen nem szeretné senki sem , hogy gyermeke idő előtt az a pozitív szellemiség 
kibontakozása helyett leépülne, az anyag rabjává válna, prostituálódna  és a boldogság, a társas 
sokadalomban (társadalomban) történő boldogulás helyett, a rendelt idő előtt “megboldogulna”. 
Az eredményes boldoguláshoz viszont kellő neveltségre van szükség. Ezt egyrészt a családi nevelés, másrészt az 
intézményes professzionális nevelés biztosítja. Mint leszögeztük a nem hivatásos, általános, laikus nevelés 



is a pozitív nevelési célt tűzi maga elé. Ugyanakkor nem szükséges ezt tudományosan , rendszerbe 
foglalva végeznie, csupán az adott szituációkban kell hatékonyan működtetnie, néha még a 
módszerekben sem tudatosan válogatva. A professzionális nevelésnek viszont tudományos 
alapon nyugvó tárháza van. A nevelési célból nevelési feladatrendszert épít, meghatározza 
célirányos, hatékony tevékenységek fajtáit és minőségében emberséges nevelési módszerek 
sokféleségét műveli ki. Ezeket nevezhetjük: a professzionális nevelési folyamat felépítményének. 
Minden építménynek van stabil alapja. Az emberiség nehezen kapcsolódhat be a múlt kulturális 
örökségébe, s azt is gondatlanul elpocsékolja, ha nem élteti egy titokzatos Erő. Két pólusát és 
kerengő pályáját a következő képen láthatjuk. A gömb alakú végtelen térben az anyag és a szellem 
pólusai körül lelki áramlatnak (flow) képzelhetjük ezt az Erőt, mely megkerüli a végtelenséget, 
hogy lelkünk és testünk közötti feszültségben éltessen bennünket. Csak Ady Endre szavaival 
szólhatunk róla méltán: 

 
Napsugarak zúgása, amit hallok, 
Számban nevednek jó íze van, 

Szent mennydörgést néz a két szemem, 
Istenem, Istenem, Istenem... 

 

 
Lükő Gábor nyomán 

 
Az építményt a stabil alapon nyugvó tartópillérek, a nevelést az erővonalakat összefogó nevelési 

feladatok tartják fenn. A nevelési feladatok meghatározása a professzionális nevelés feladata, hiszen 
tudománytanok szükségesek hozzá. A neveléstörténetből ismert nevelési feladatok konkrét 



megnevezése kor szerinti változásokat mutat. Ezeket nevezzük korszerű nevelési feladatoknak. (A 
korszerű ebben a relációban semmiféleképpen nem takarja a mai modern fogalmat, mert a 
modern korszak már a mai nevelésben meghaladott.) Nemzeti művelődésügyünk egyik kiváló 
gondolkodója, Somogyi József szerint is a nevelési feladatainkat józan konzervativizmusnak kell átszőni. 
Vagyis az egyetemes kultúrát egy emberöltőn keresztül tudja a teremtett ember individuálisan is 
hordozni, ugyanakkor kötelessége a mémek fenntartása érdekében azt továbbadni. A gének 
átörökítése a biológiai lét esetében egyszerűbb, hiszen ezeket „csak” egészségileg kell megőrizni. 
A mémek útjának segítése azonban bonyolultabb (Csíkszentmihályi), szakszerű nevelési eljárást 
követel. A nevelési feladatok ma is a klasszikus pillérekkel azonosak. A szóma – psziché – 
pneuma egysége determinálja: a testi, az értelmi, az érzelmi, az érzületi, az akarati-cselekvési, a hitbéli, a 
társas-érzületi, az erkölcsi, a társas-erkölcsi, a nemzettudati, a világnézeti, a transzcendentális-érzületi nevelési 
pilléreket. 

Jelen tanulmányom gondolatai arra is irányultak, hogy meddig tart a pedagógiai 
interdiszciplináris határ. A pedagógia magyarul neveléstudományt is jelent. Ennek értelmében szükséges 
eldönteni a nevelés hatáskörét, illetékességét, érvényességét. Ennek értelmében a nevelés 
lehetőségét, kötelezettségét, mikéntjét vizsgáltam csupán, de úgy gondolom, hogy ez elégséges is. 
Így nem kívántam az emberi szocializálódás útvesztőibe bonyolódni, hiszen ebben a 
szociológiának, politológiának van leginkább érvényességi területe. Ugyancsak kerültem az 
enkulturáció szakterületeit, mert itt pedig több száz szaktudománynak van a felségterülete. A 
nevelés ügyének viszont a comeniusi értelemben vett elemi panszófikus ismeretvilágban és a 
herbarti tudományos rendszerben vett elemi emberi természetes működésben, együttesen a mai 
nyelven megfogalmazva elemi, általános műveltségben, képességekben van az illetékességi 
területe. Természetes viszont, hogy a bevezető gondolataim értelmében a pedagógia sohasem 
zárkózhat az elefántcsonttoronyba. Mindig abból kell kiindulnia, hogy „mi van, mi a helyzet itt és 
most?  
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