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Keresztyén felsőoktatás és a diákok  
világa1 
 
Válságban a felsőoktatás? 
 
 felsőoktatással foglalkozó tudományos körökben sokan panaszkodnak a fel-
sőoktatás válságáról.2 A modern oktatás túlságosan beszűkült: túlságosan 
nagy hangsúlyt fektet tevékenységének gazdasági oldalára. Az oktatás úgyne-
vezett fejlődése az elüzletiesítés irányába tart. Az említett tudósok a jellem fej-
lődését, az ember személyiségének a klasszikus eszmék szerinti fejlődését hiá-
nyolják. A felsőoktatási intézményben a diákot a kultúra, a művészet és a 
szépség, az igazság és a kulturális tradíció jelentőségére kellene megtanítani.3 

A magyar születésű Frank Furedi, jelenleg a Kenti Egyetemen tanító 
szociológia professzor a következő címmel írt könyvet: Hova tűnt a sok értel-
miségi? Szembeszállás a 21. századi nyárspolgársággal (Where Have All The 
Intellectuals Gone? Confronting Twenty-first Century’s Philistinism). Furedi 
a felsőoktatás modern elképzelésével száll szembe. Nyárspolgár az, aki nem 
szereti vagy nem érti a művészetet, irodalmat, zenét. Furedi diákjai már nin-
csenek hozzászokva ahhoz, hogy könyveket olvassanak, történelemismeretük 
néhány apró információtöredékből áll. Bizonyos készségek, például az olvasási 
készség sokkal értékesebb, mint a szépirodalom olvasása. Az oktatásnak szó-
rakoztatónak és lényegre törőnek kell lennie, értelmének funkcionális jellege 
van. Az érték a készség elsajátításában és nem a tartalomban van. Furedi sze-
rint az oktatásnak önmagában értelme van, értelme van a diák mint személyi-
ség számára. A kormányzat szerint azonban – állítja Furedi – az oktatásnak ez 
a megközelítése ódivatú. 

A Furedihez hasonló tudósok szerint szakadék tátong a tanár világa és 
diákjainak világa között. Ez nem a diák, hanem az oktatási rendszer hibája.4 

                                                 
1  A Sárospataki Református Teológiai Akadémia Keresztyén Filozófiaintézetének 

2008. október 1-jén rendezett konferenciáján elhangzott előadás szerkesztett válto-
zata. 

2  Csak a neveket említem: Alain Finkelkraut, Frank Furedi, Roger Scruton, Bernhard 
Bueb és Andreas Kinneging. A holland Nexus magazinban sok tanulmányt találha-
tunk a modern oktatás európai bírálóinak tollából. 

3  A. Finkelkraut, Nexus 49: 57. 
4  F. Furedi, “Naar de filistijnen”, Nexus 49. 
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Mivel nem választhatjuk el az oktatási rendszert a társadalomtól, ez azt jelenti, 
hogy egy olyan társadalmi feszültséggel találjuk szembe magunkat, amely az 
embervolttal kapcsolatos eszmék különbözőségéből fakad. 

A felsőoktatás válságából kiindulva először a diákok világával kapcso-
latos elképzeléseket mutatom be, majd az oktatás társadalmi motivációit. Ezek 
után a nyugati társadalmak széthullásának problémáját érintem. A záró rész-
ben pedig a tanításra összpontosítok megpróbálva áthidalni a diákok és a ta-
nárok világa közötti szakadékot. 
 
I. Motivációk 
A diákok világa 

Ha valóban szakadék tátong a tanárok és a diákok világa között, akkor 
hogyan jellemezzük azt? Azok a dolgok, amelyek fontosak voltak az én társa-
dalmi környezetemben amikor én voltam diák – és amelyek ma is fontosak 
számomra –, ma már más jelentéssel és jelentőséggel bírnak az én diákjaim 
számára. Igyekszem őszinte lenni, amikor azt mondom, hogy számomra az 
egyetemen tanulás mindenekelőtt azt jelentette, hogy keresem a helyemet a 
társadalomban, egy olyan helyet, ahol értelme van a tanulmányaimnak és a 
tanulmányaim tárgyának. Tanulmányai után a diáknak állásra van szüksége, 
de én annak idején nem gondolkodtam állásról. Tanulmányaim értelmét ta-
nulmányaim tárgya és a diploma jelentette. 

Manapság egyetlen diák sem választ úgy tudományterületet, hogy ne 
vonzódna ahhoz. Hozhat más döntést is, választhat más tudományterületet, 
más szakképzést, vagy más állást. De mitől lesz számára egy lehetőség vonzó? 
Attól, hogy a diploma jól kereső álláshoz jutatja? Attól, hogy társadalmi kör-
nyezete pozitívan áll hozzá? Attól, hogy érdekli a tudományterület tárgya? 
Vagy mert úgy gondolja, hogy az ismeret gazdagítani fogja életét? A diákok 
többet akarnak a tanulásnál: világuk az élmény társadalma,5 az élet olyasmit 
hozzon, amit saját maguk pozitívan tapasztalhatnak meg, a tanulás is ilyen po-
zitív élményt nyújtson. A diákok gyakran akarnak pénzt keresni tanulmányaik 
alatt, mert a modern kultúra nyújtotta élvezetből ki akarják venni részüket. 
Időre van szükségük a társadalmi eseményekre és a szórakozásra. Időnként 
hallom, amint panaszkodnak a hallgatók, hogy túlságosan sokat követelünk 
tőlük. Ez azért van, mert sok egyéb dolguk van. Fontos számukra a diploma, 
színvonalas képzést szeretnének, ugyanakkor nem fogadják el a magas színvo-
nal őket illető részét. Az a tanár dolga. 

Az én világomban a tanulás továbbra is azt jelenti, hogy az ember egy 
bizonyos életrend és önfegyelem mellett dönt. A modern diák nehéznek találja 
azt, hogy ilyen döntést hozzon, mindent egyszerre akar. Amikor egy diák egye-
temet választ, nemcsak az oktatás színvonalát nézi, hanem a felszereltséget, a 
kommunikációs lehetőségeket, az épületek minőségét, hiszen kellemesen 
akarja érezni magát. A tanulás érték, de az emberi életben egyéb értékek is 

                                                 
5  Az „élménytársadalom” a német „Erlebnisgesellschaft” (Gerhard Schulze) fordítása. 

A hangsúly az élményen van, az élvezet személyes vonatkozásán, nem pedig az él-
mény tárgyán. Az élménytársadalom fogalmában megtaláljuk az alany és a tárgy kö-
zötti régi szakadást. Nézetem szerint ezen a „közötti” eszméjével emelkedhetünk 
felül: az érték az alany és a tárgy „közötti” kapcsolatban létezik. 
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vannak. Természetesen ezt senki sem fogja tagadni. De milyen értékek uralják 
életünket? Az élményalapú kultúrában saját pozitív élményeim a meghatáro-
zók. Élettel teli értékek, az életrevalóság, érzelmek és önellátás értékei a leg-
fontosabbak az ilyen kultúrában, és nem az erkölcsi vagy vallási értékek.6 Az 
erkölcsi és vallási értékekben a másik emberre, a természetre, Istenre össz-
pontosítunk. Életünk értelmét a más dolgok, a másik ember és Isten létezése 
iránti elkötelezettségben találjuk meg. A keresztyén oktatásban az életem ér-
telme és a világ értelme közötti kapcsolatra kellene összpontosítanunk. Ebben 
a kapcsolatban helye van az erkölcsi és vallási értékeknek. A modern élmény-
alapú kultúra éppen ezért jelent kihívást a keresztyén oktatás számára. 
 
Az oktatás társadalmi motivációi 

Miért fontos az oktatás a társadalomnak? Miért kötelező a fiataloknak 
iskolába járni? Azért, mert gazdaságunknak szüksége van jól képzett emberek-
re? Azért, mert a fiataloknak ismeretre és készségekre van szüksége ahhoz, 
hogy szabadon és függetlenül élhessenek, amikor felnőnek? Azért, mert fon-
tos, hogy a fiatalok lehetőséget kapjanak a fejlődésre? A fejlődés - vagy hogyan 
a németek hívták:  Bildung- régi, humanista eszméje magába foglalja az em-
bervolt klasszikus eszményképét. Ez legyen-e az eszményi mindenki vagy csak 
az elit számára? A fiataloknak saját lehetőségeik vagy külső eszmények szerint 
kellene-e fejlődniük?7 És ki fog dönteni a fiatalok helyett? És ki dönt a fiatalok 
választási lehetőségeiről? A kormányzat? A szülők? A tanárok vagy más tekin-
tély? 

Az Európai Unió oktatási miniszterei szerint gazdasági szempontok 
miatt kell az oktatást fejleszteni. Az ismeret legyen hasznos. A gazdasági fejlő-
dés szükséges, ha meg akarjuk tartani vagyonunkat, ha a jövőben azt akarjuk, 
hogy Európa állja a versenyt az olyan országokkal, mint India, Kína vagy az 
USA. Ez az irányelv az emberi élet vitális értékeinek az uralmát fejezi ki, az 
esztétikai, erkölcsi és vallási értékekkel szemben. 

A gazdasági növekedés hangsúlyozását a szakmai kompetenciákat tar-
talmazó listákban találhatjuk meg. Ezek a kompetenciák a társadalom gyakor-
lati szükségeinek kifejeződései. A probléma azonban az, hogy a kompetenciát 
követelményként fogalmazzák meg. Szerintem nem beszélhetünk kompetenci-
áról a kompetenciák mögötti ember harmonikus egysége nélkül. Ugyanígy 
nem taníthatjuk meg a kompetenciákat anélkül, hogy ne lennénk hatással a 
mögötte lévő személyre. Azok, akik úgy gondolják, hogy ez lehetséges, megfe-
ledkeznek az embernek mint egésznek az alapvető aspektusairól, ezzel pedig 
kárt teszünk az illetőben, mivel az aspektusok némelyikének is fejlődésre és 
képzésre van szüksége. Ha húszéves koromig senki sem mutatja meg nekem a 
művészet értelmét, valószínűleg soha nem leszek képes felfogni az értelmét. 

Erre az ellenvetésre lehet az a válasz, hogy a társadalom felelős azok-
nak a kompetenciáknak a képzéséért, amelyek fontosak a társadalom és a gaz-
daság számára. Az emberek szabadok arra, hogy többet tegyenek, szabadok 

                                                 
6  A. Kinneging, Geografie van goed en kwaad, Het Spectrum, Utrecht, 2005, 74-84. 
7  A Nexus 42. számában Jacqueline de Romilly az oktatás klasszikus formája (görög 

és latin nyelv- és irodalomoktatás) mellett érvel mindenki, és nemcsak az elit szá-
mára. 
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arra, hogy vallásos vagy esztétikai nevelést kínáljanak, mint ahogyan lehetőség 
van a sportolás választására is. Szerintem ez a válasz nem helyes. A vallás és az 
etika mindig jelen van mindennapi cselekedeteinkben. Egy olyan képzés tehát, 
amely problémamegoldásra összpontosít anélkül, hogy az emberi viselkedés-
ben számolna a vallással vagy az etikával, figyelmen kívül hagyja az ember 
harmonikus egységét. A művészetben találkozunk a képzelet lehetőségeivel, 
olyan világok megteremtésével, amelyekben élhetünk. A művészet ismerete 
nélküli gondolkodás szűklátókörű. Történelmi tudat nélkül az időről korlátolt 
elképzelésünk van, nem igazán tudjuk, hol van a helyünk benne. 
 
Egy átfogó kép 

Keresztyén oktatás nem lehetséges egy átfogó elképzelés nélkül. A ke-
resztyén oktatás nem másféle matematikát, másféle közgazdaságtant, vagy 
másféle kémiát jelent. A keresztyén oktatásnak saját élet- és világszemléleté-
ből kell kiindulnia. Mi a valóság? Mi a tanulásunk célja? Mi az élet értelme, 
nemcsak mint ami a tanulás tárgya, hanem mint ami annak oka is? 

Az egészből megérthetjük a részek, a diszciplínák, az ismeret és a 
készségek jelentőségét. A keresztyén oktatás nem azonos a hasznos elemek 
összességével. A másik oldalról, egy átfogó képből kell kiindulnunk. A keresz-
tyén oktatásban részesült diák nem tud többet, amikor végez, mint az a diák, 
aki nem keresztyén oktatásban részesült. Képes azonban megmutatni, hogy 
hol van a dolgok, a tények és diszciplínák helye. Ez azt jelenti, hogy máskép-
pen ismeri a tényeket. Hasonlíthatjuk ezt a történelemismerethez. A történe-
lem szakos hallgató megtanulja megérteni a történelmi realitást, és tanulmá-
nyai végeztével tudni fogja, mit jelent történelmi szempontból gondolkodni. A 
hallgató sok tényt, dátumot, nevet el fog felejteni, de nem az átfogó történe-
lemszemléletet. Amikor történelmet olvas, könnyedén feltölti azt konkrét in-
formációkkal. Az oktatási reformokról folytatott vitában hallhatunk olyan vé-
leményt, miszerint nem fontos sokat tudni. A legfontosabb dolog az, hogy 
elsajátítsuk annak készségét, hol találjuk meg a szükséges információt. Ez így 
elhibázott. A tényeken keresztül vagyunk képesek megérteni az egészet, és 
szükségünk van az egészre, hogy megértsük a részeket, adatokat, tényeket. 

A tanulás több, mint részletek, tények és minél több információ be-
gyűjtése. A tanulás a szelektálásról szól úgy, hogy az ember képes legyen meg-
érteni az egészet, és a tényeket egy vázra felfűzhesse. Váz nélkül nincs oktatás, 
de a diákok ennek gyakran nincsenek tudatában. A tanárok felelőssége az, 
hogy ezt a vázat megmutassák az oktatásban, még akkor is, ha a legalapvetőbb 
vázról, a világnézetről van is szó. 
 
II. Kulturális széttöredezettség 

A nyugati oktatás alapvető problémája az egység és koherencia hiánya 
a társadalomban. A nyugati társadalmak széthulltak. Nincs elégséges össze-
függés a különböző társadalmi területeken történő dolgok között. 

Az oktatásban megvan az egység eszményképe: az ember egysége. Ez 
az egység azt jelenti, hogy minden érzékelés és gondolkodás útján szerzett in-
formációt integrálok. Nem egymástól független információtöredékeket tartal-
mazó doboz vagyok. Az információkat összekapcsolom, értékelem, helyet ke-
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resek nekik abban az egészben, ami az én tudásom. Éppen ezért része a tanu-
lásnak az aktivitás és a kreativitás. Az, hogy ember vagyok, személyiség va-
gyok, azt is jelenti, hogy saját nézetem szerint cselekszem. Nem magam va-
gyok, ha a mások nézete, véleménye szerint cselekszem, vagy ha hasonló 
helyzetekben mindig másként cselekszem. Ha ez igaz, meg kellene tanítanunk 
a fiataloknak, hogyan integrálják az információkat, és hogyan cselekedjenek 
saját elképzeléseik szerint. De ezt hogyan tehetjük meg, ha nem találunk egy-
séget és koherenciát társadalmi környezetünkben? 

 
A nyugati társadalmak széthullására hat példát említek. 

1) Szociológusoktól tudjuk, hogy a nyugati társadalmak individualizál-
tak. Az emberek szeretik saját döntésüket meghozni. A személyes szabadság 
nem társadalmi kötelességekbe van beágyazva. Dönthetünk úgy, hogy mások-
nak segítünk, de ez személyes döntés kérdése. Társadalmi és természeti kör-
nyezetünkkel való kapcsolatunk nem része az embervolt definíciójának. Azt is 
látjuk azonban, hogy az emberek alkalmazkodók. Úgy viselkedünk, ahogyan 
mások viselkednek. A tömegtájékoztatás olyan mértékben képes ránk hatást 
gyakorolni, hogy egy tömeg részévé válunk. Ez nemcsak tény, hanem szüksé-
ges előfeltétele is a társadalomban betöltött szerepünknek. Követnünk kell a 
szabályokat. Az iskolában a diákot egyéni fejlődésre és egyéni teljesítményre 
akarjuk ösztönözni, ugyanakkor minden diákot ugyanazzal a módszerrel mé-
rünk. A sikeres oktatás azt jelenti, hogy megfelelünk a felállított kritériumok-
nak. Egyik helyen tehát azt mondják nekünk, hogy szabad egyének vagyunk, 
másutt pedig azt, hogy kövessük a szabályokat. 

2) A fiatalok bizonyos viselkedési szabályokat a családban sajátítanak 
el. A televízióban és az interneten azonban másféle szabályokkal találkoznak. 
Hogyan integrálják ezeket a különbségeket? 

3) Sok szervezetben a vezetők és a foglalkoztatottak más nyelvet be-
szélnek. Ez kommunikációs problémát okozhat. A vezető számára az irányítás 
és ellenőrzés a fontos. Olyan szavakat használ, mint ráfordítás, termelés, költ-
ségek, teljesítmény, növekedés. A foglalkoztatott szakember büszke a munká-
jára. Szüksége van lehetőségekre és eszközökre ahhoz, hogy munkáját szaksze-
rűen végezhesse, a saját maga által minőséginek tartott szinten. Mindkét fél 
számára elsődlegesnek kellene lennie a szervezet létezésének és céljai megva-
lósításának, de úgy tűnik, sokszor elszigetelődnek egymástól szerepükből adó-
dó felelősségüknél fogva. 

4) Egy jó karrier befutása személyes életcél. Ez jelentheti azt, hogy ké-
pességeinket pozitívan hasznosítjuk szervezetek és a társadalom számára. De 
azt is jelentheti, hogy mi magunk annyit veszünk ki az egészből, amennyit csak 
lehet. Vannak vezetők, akik nagyon jól keresnek, ugyanakkor elveszítik a szer-
vezetüknél dolgozó alkalmazottakkal a kapcsolatot. Nem a szervezet részének 
tűnnek, hanem elszigetelten működnek, mert ez a szükségszerű a hatalomban 
lévők szerint. Ez akadályozza annak az energiának az áradását, mellyel egy ve-
zető hozzájárulhatna szervezetének működéséhez. 

5) A magasan fejlett országokban nincs hely a fogyatékos emberek 
számára, azok számára, akik nem rendelkeznek azokkal a képességekkel, me-
lyek lehetővé teszik, hogy összetett helyzetekben cselekedjenek, vagy akik nem 
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eléggé műveltek, akik mára már elavult képzésben részesültek, akik alacsony 
termelőképességgel bírnak. Nehezen találnak állást az így lemorzsolódtak, és 
nincs számukra hely szervezeteinkben. Minden szervezetnek megvannak a 
maga normái, amelyek alapján az állásokat betöltik, és azokat tartjuk sikeres-
nek, akik megfelelnek ezeknek a normáknak. A lemorzsolódottak számára 
nem léteznek a sikeres élet normái, számukra a sikeres élet lehetetlennek tű-
nik. Mély szakadék húzódik az állással rendelkező sikeres és az állásnélküli 
emberek között. 

Az oktatásban ugyanezzel a jelenséggel találkozunk. Sok diák kipereg 
az iskolából, és nem szerez diplomát, mi pedig nem tudjuk, hogy mihez kezd-
jünk velük, ha nincs egy olyan másik iskola, ahol befejezhetnék tanulmányai-
kat. Fix kritériumainknak nincs értelme az ő világukban. Ennek időnként az a 
következménye, hogy ezeknek az embereknek sincs helyük a mi világunkban. 
Mit mondjunk tehát az ember egységéről az oktatásban? Az ember méltóságát 
hirdetjük kivétel nélkül, de vajon valóban megadjuk-e ezt a méltóságot min-
denkinek? 

6) Évtizedeken keresztül azt hallottuk, hogy a nagy elbeszélések ideje 
lejárt. Csak az individuum világáról szóló elbeszélések léteznek. Ennek az 
eszmének az a következménye, hogy nem egy világ, hanem csak sok-sok világ 
létezik. Amikor azt mondom, hogy „az embereknek szeretniük kellene egy-
mást”, a munkatársam erre azt válaszolhatja: „ha neked ez így jó…”. Ha azt 
mondom: „ez minden embernek szóló parancsolat”, erre ő azt feleli: „hát per-
sze, a te világodban”. 

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egy világ létezik, mivel 
ugyanazon a   bolygón élünk. De a világ, amiben élünk több, mint a Földön be-
töltött helyünk. A „világ” annak következménye, hogy találkozunk a „Földdel”, 
az emberekkel, a társadalommal, Istennel. A „világ” tehát egy elképzelés. Ha 
az emberek ugyanazt a nagy elbeszélést mondják el a természetről, emberi 
életről, társadalomról és Istenről, akkor mondhatjuk azt, hogy alapvetően 
ugyanabban a világban élnek.8 Ha azonban nincs ilyen elbeszélés, akkor azt a 
következtetést kell levonnunk, hogy az egy világ darabokra hullott szét. Ebben 
az esetben az oktatás híjával van a hagyományról és az emberi életről szóló el-
beszéléseknek. 
 
III. A keresztyén elgondolás 

Az oktatás humanista felfogása magában foglalja az embervolt minden 
lehetőségébe való bevezetést. Az ún. átfogó elképzelésen egyfajta emberképet 
értünk, az emberi lehetőségek normája pedig a görög-római kultúra klasszikus 
elképzeléseiben található. Ezek eltérnek az ún. keresztyén átfogó képtől. Az 
európai kultúra hagyománnyal rendelkezik, amiből mi tanulunk, de miért kel-
lene, hogy a görög-római kultúra legyen meghatározó számunkra? A keresz-
tyénség kezdete óta mindig is feszültség volt Athén és Jeruzsálem között. 

                                                 
8  Az, hogy ugyanabban a világban élünk, még nem zárja ki azt, hogy 

mindannyiunknak személyes kapcsolata van azzal a világgal. A diákok és a tanárok 
különböző világban élnek abban az értelemben, ha a diákoknak sokkal több közös 
dolga van, mint tanárnak és diáknak. 
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A keresztyén oktatás négy különböző alapelvével jellemzem a keresz-
tyén átfogó kép jelentését. 

 
A teremtés alapelve 

A keresztyének hiszik, hogy Isten teremtett világában élünk, és hogy 
az ember Isten teremtménye. A világ értelmét kaptuk, és az a feladatunk, hogy 
alkalmazkodjunk ehhez az értelemhez. A világban mindennek van jelentése 
annak megfelelően, hogy milyen viszonyban áll más dolgokkal és az emberrel. 
Tehát nem mi adjuk meg a dolgok értelmét, jelentését, de ahogyan viselkedé-
sünk, és ahogyan a dolgokkal élünk, azzal el kell ismernünk a teremtésnek ezt 
az értelmét. Nem saját erőnkből és képességünkből kiindulva kell a világot 
uralmunk alá hajtani és irányítani, hanem alázattal és rácsodálkozással egy 
olyan világra, amely több, mint amit mi abból megérthetünk. 

Megtapasztaljuk a dolgok értelmét a körülöttünk lévő valóságban, és 
ez a megtapasztalás eltölti az életünket. A teremtéssel való találkozás nem a 
tudós adatgyűjtő semleges megfigyelése. A teremtéssel való találkozás az érte-
lem, a jelentés megtapasztalása. A másik ember élete, a művészet, a természet, 
az emberi kapcsolatok igazságossága és az erkölcsi viselkedés értelmének 
megtapasztalása azt a szemléletet adhatja, hogy az életnek van értelme. Ha sok 
negatív és értelmetlen dolgot tapasztalunk meg, arra a következtetésre jutha-
tunk, hogy az élet üres és értelmetlen. Ugyanez igaz a nekünk adott testi és 
lelki lehetőségekre is. Az emberi létezés értelmének része az, hogy megteszem 
azt, amire képes vagyok a világgal kapcsolatban. Azok az emberek, akik úgy 
érzik, hogy semmi értelme nincs annak, amit tesznek, életüket értelmetlennek 
élik meg. 

A teremtés alapelve szerint emberként tudjuk helyünket a világban, és 
azt is tudjuk, hogyan milyen utat kell követni ahhoz, hogy fiatalokat akarjunk 
ebbe a világba bevezetni. Érzékeinket, értelmünket és szívünket kell megnyitni 
ahhoz, hogy meglássuk és megértsük Isten teremtésének szélességét és mély-
ségét. 
 
A felelősség alapelve 

Miután elismerjük, hogy egy olyan világban élünk, amely Isten alkotá-
sa, az következik, hogy választ adjunk Neki abban a helyzetben, amiben va-
gyunk. Életet kínált nekünk sok lehetőséggel, és ésszerűnek tűnik, hogy meg-
próbáljunk úgy viselkedni és olyan döntéseket hozni, amelyek összhangban 
vannak a teremtés értelmével. Ezt nevezem felelősségnek. A magunk helyzeté-
ben felelősek vagyunk, bizonyos dolgokat meg kell tenni – pl. ha egy egyete-
men oktatói státuszban vagyunk, akkor megfelelően kell tanítanunk diákjain-
kat, a jó tanítás szabályainak megfelelően. Ebben a helyzetben az én 
felelősségem a tanítás. Dönthetek másképp is, ülhetek ölbe tett kézzel, vagy 
végezhetem rosszul a munkámat. Ekkor visszautasítom a felelősséget. Ez 
azonban még nem jelenti azt, hogy nem vagyok felelős. Az, hogy felelős va-
gyok, nem egyezik meg azzal, hogy elfogadom a felelősséget. Az ember csak 
olyan felelősséget tud elfogadni vagy elutasítani, amely már létezik. A modern 
humanista szemlélet szerint az ember nem felelős, hanem maga dönt a felelős-
ségéről. Az ember nem egy értelmes világnak és annak Teremtőjének ad vá-
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laszt, hanem az ember az értelem és a cselekvés kiindulási pontja. A humanis-
ta szabadság elszigetelt szabadság. Nem vagyok abban biztos, hogy ez az el-
képzelés több szabadságot ad, mint a felelősség keresztyén eszméje. 

Azzal, hogy kimondjuk: felelős teremtmények vagyunk, még csak az 
elején vagyunk a felelősségről való gondolkodásnak. Nem mindig világos, hogy 
ki a felelős, és mit kellene tenni. Ezért kell a diákoknak megtanulniuk a fele-
lősség útját: mi tesz valakik felelőssé egy helyzetben, és milyen korlátokba üt-
közhet cselekvése? 
 
A személy(iség) alapelve 

Eddig a teremtés és a felelősség alapelvét említettük. A keresztyén ok-
tatás harmadik alapelve, az ember mint személy(iség) és fejlődésének alapelve 
szerintem lényegénél fogva jelentős. Fontos kiindulási pontja az oktatásnak. 

Amint azt már említettem korábban, nem szigetelhetjük el az embert 
környezetétől. Az egyén kapcsolatokban létezik, a kapcsolatok együtt léteznek 
az egyénnel. Az egyén azonban több, mint a kapcsolatai, ezért nem szabad, 
hogy a kapcsolatokban betöltött szerepek bármelyikére redukáljuk őt. 

Amikor az oktatásban az egész ember fejlődésére akarunk összponto-
sítani, akkor az oktatásnak széleskörűnek kell lennie, nem pusztán gazdasági 
szempontból hasznosnak. Olyan oktatásnak kell lennie, amely figyelembe ve-
szi a diákok tényleges kapcsolatait. A diákoknak meg kell érteniük helyzetüket 
a térben és a történelemben, tisztában kell lenniük társadalmi és politikai 
helyzetükkel, a kultúrájukat uraló eszmékkel, a művészet és a vallás, az igazsá-
gosság és az etika jelentőségével. A Furedihez hasonló szerzők is erről írnak. 
Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy az oktatásnak a diák térben és időben 
elfoglalt helyére és felelősségére kell összpontosítania. 

Az olyan oktatásnak, amely ezzel az alapelvvel összhangban van, olyan 
tanárra van szüksége, aki kész önmagát feltárni mint személy(isége)t, nem-
csak mint mesterkélt tekintélyt, aki okos információkkal és sokféle készséggel 
bír. A diáknak egy olyan személlyel kell találkoznia őbenne, aki maga is a ta-
nulás útját járja, akiben az ismeret és a készségek még most is integrálódnak, 
mégpedig egyfajta világnézet vázává, keretévé. Az iskolában tehát szükség len-
ne tanárok és diákok egymással való találkozásának lehetőségére kiscsopor-
tokban és beszélgetésekben. 

A tanulási folyamatban a tanároknak a diákok felelősségét kell meg-
szólítaniuk. Ez része a személyes közeledésnek. A tanulás aktív folyamat, nem 
arról szól, hogy várjunk arra, mit tesz majd a tanár. A tanárok nem műszaki 
szakemberek, akik tudják, hogy milyen terméket állítanak elő. A diák úgy ta-
nul, ha követi azt az utat, amelyet a tanár mutat neki, és használja azokat az 
eszközöket, amelyeket a tanár javasol neki. A tanár nem tudja, mi zajlik le a 
diákban, és mik lesznek a következmények. Ezért teret kell biztosítani minden 
diák egyedi tanulási módjának és választási lehetőségeinek. 
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A hagyomány alapelve 
A szubjektivista nézőpont szerint nem létezik mindenki számára érvé-

nyes igazság. Az emberek pragmatikus szempontok alapján döntenek arról, 
hogyan csináljanak dolgokat együtt. Az eljárás fontosabb, mint a tartalom. Ez 
különbözik a hagyományos elképzeléstől, mely szerint a tanári tekintély az 
alapja az igazság tanításának. 

Az oktatás bevezetés a kulturális és társadalmi hagyományokba. Ezért 
kell elfogadnunk a hagyomány értékét az egyén számára. Ugyanakkor norma-
tív szabályokra van szükségünk a hagyomány értékeléséhez. Ha nem értünk 
egyet a hagyomány értékében, akkor nehéz elmondani a fiataloknak, hogyan 
integrálják a hagyományt. 

A diákok másoktól tanulnak: szüleiktől, barátaiktól és tanáraiktól. Az-
zal a tudással kell kezdeniük, ami a másiké, ami a tudósoké, ami a könyvekben 
van, ami a múltból származik. Ezután a beavatás után válik lehetségessé az 
ismeret megújulása. A keresztyének ismerik a hagyomány értékét, mivel hitük 
Istennek a Szentírásban adott kijelentésén alapul. Értjük, hogy mit írtak a 
múltban teológusok és hívők a Szentírásról és hitükről, és tanulunk tőlük. 
Ugyanakkor a magunk módján hiszünk, új dolgokat fedezünk fel a Bibliában. 
Amikor hitünkről beszélünk, más szavakat használunk. Látjuk, hogy amikor 
elődeink írtak hitükről, őket is befolyásolta az a világ, amelyben éltek. 

Más tudományterületeken azonban – mint például az információ 
technológiában – az ismeret megújulása annyira gyorsan történik, hogy a ha-
gyomány értéktelennek tűnik. Még a keményen dolgozó tanárok és a modern 
tankönyvek is borzalmasan idejétmúltnak tűnhetnek. A diákoknak ezért ma-
guknak is meg kell tapasztalniuk a változó valóságot, és meg kell tanulniuk 
mindenekelőtt hozzáértően bánni az új fejleményekkel és helyzetekkel. A di-
áknak tudnia kell, hogyan oldjon meg problémákat, és hol találja meg a szá-
mára szükséges ismeretet. 

Igaz az, hogy az oktatás csak a kezdet. A diák nem hagyhatja abba a 
tanulást a diplomaosztó után. Mit tud akkor, amikor diplomát kap? Csak egy 
piciny részét annak, amit tudni lehet. Ráadásul amit elsőben tanult, annak 
nagy részét már el is felejtette. 

Nézetem szerint azonban ettől még nem értéktelen a hagyomány. 
Nem tehetjük meg, hogy nem a hagyománnyal kezdjük, olyan ismeretekkel és 
készségekkel, amelyek már hosszú ideje léteznek egy csoport életében. A ha-
gyomány része vagyunk, és nem szakadhatunk el tőle teljesen. A hagyomány-
ból megtanulhatjuk egy tudományterület vagy szakma értelmét: hogyan és 
miért kezdődött? Hol a helye a tudományterületnek az ismeret nagy mezején? 
Mi a konkrét célja egy foglalkozásnak? A hagyományból megismerhetjük a ki-
válóság kritériumait: kiváló teljesítmények és kiváló szakemberek példáját. 

Amikor a modern oktatás néhány bírálója arra panaszkodik, hogy a 
diákok nem ismerik a klasszikusokat, akkor annyiban igazuk van, hogy a ha-
gyományban kiváló példákat találhatunk az igazságra, jóságra, igazságosságra 
és szépségre. A tanárnak ismernie kell ezeket a példákat, hogy megmutathassa 
azokat a diákoknak. Ugyanakkor saját nézőpontja szerint szelektálnia kell. 

Befejezésül: a keresztyén szemlélet relációs nézet. Az ember mint 
személy Isten teremtett világának része. A diák fejlődését úgy kell értelmez-
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nünk, mint ami Isten világával összefüggésben történik – mint ami már adott, 
ami rá vár, és ami lehetőségeket kínál neki. Nem az emberi lélekből és annak 
fejlődéséből kell kiindulnunk, hanem Isten művéből, a hagyományból és a tör-
ténelemből, hogy megtanuljuk azt, honnan jövünk és hol állunk, hol találhat-
juk meg Isten munkáját és az ember munkáját. Ebben a folyamatban találja 
meg a diák saját életcélját. 
 
IV. Tanítás 
Odamenni a diákokhoz 

Roger Scruton angol tudós és a modern kultúra kritikusa Az intelli-
gens ember útmutatója a modern kultúrához (An Intelligent Person’s Guide 
to Modern Culture) című könyvében azt írja, hogy a modern diákot nem ér-
dekli tanárának világa. A régi humanista oktatási elvekkel rendelkező tanár 
nevetségesnek tűnik. A fiatalok nem próbálkoznak azzal, hogy közelebb kerül-
jenek hozzá, sokkal könnyebb a tanárnak odamennie a diákokhoz, beszélni a 
nyelvüket, használni képi világukat és az általuk megszokott modern médiát.9 

Nézetem szerint jó az, ha a tanár megy oda a diákokhoz és beszél a 
nyelvükön. Ez csak a kezdete annak az útnak, amin diákját vezetni fogja. Az az 
elképzelés, miszerint a diákok és a tanárok világa ellentéte egymásnak, és hogy 
választanunk kell vagy egyiket vagy másikat, egyáltalán nem gyümölcsöző az 
oktatásban. Kifejezetten a tanár feladata az, hogy odamenjen a diákhoz, hogy 
belépjen a világába, és segítsen neki új dolgokat felfedezni abban a világban. A 
tanár – kettejük világának különbözősége miatt – annyit kérhet diákjától, 
hogy ő maga keressen saját világában. Így találkozhatnak különböző világban 
élő emberek. Ez minden tanítás előfeltétele. 

A tanárnak értenie kell, hogy órái, előadásai mit fognak a diák világá-
ban kimunkálni. Ismeretei egy olyan világba érkeznek, amely különbözik az 
övétől. A megértés azt jelenti, hogy az ismeret egy egész részévé válik, az isme-
retet szerző diák részévé. Az ismeret, amely megmarad az emlékezés egy elszi-
getelt részében, az nem a diák által elsajátított ismeret. A tanárnak segítenie 
kell a diákot abban, hogy saját fogalmi kereteinek megfelelően reflektáljon, és 
hogy felismerje ennek jelentőségét az új ismeretetek feldolgozásában. Főként a 
felsőoktatásnak feladata az, hogy segítse a diákokat az önálló és kritikai maga-
tartás kifejlesztésére, hogy olyanokká válhassanak, akik kreatívan tudnak 
bánni az ismerettel saját szakterületükön. 

Utolsó mondataim úgy hangozhatnak, mintha a társadalmi konstruk-
tivizmus híve lennék. Nem erről van szó, mivel szerintem nem mi alkotjuk 
meg szubjektivista módon a világunkat. Azt valljuk a világról, hogy Isten te-
remtése, de még a keresztyének között is eltéréseket találunk abban, ahogyan 
a teremtettségről gondolkodnak. Mivel mások vagyunk, a világunk is más. Az 
első szó Istentől van, mi hallgatunk, figyelünk és válaszolunk – személyesen, 
külön-külön. Nincs egy olyan objektív elképzelés a teremtésről, egyetlen olyan 
értelmezés vagy válasz, amelyet mindannyian osztanánk. 

                                                 
9  R. Scruton, An intelligent Person’s Guide to Modern Culture, Duckworth, London, 

1998, 10.fej. 
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Amikor az evangélium munkálkodik a diák világában, a tanár kérheti 
arra, hogy próbálja meg saját fogalmi rendszeréből megközelíteni az evangéli-
umot. Felhívhatja a kettő közötti feszültségre a figyelmet. A tanár ösztönözhet 
egy diákot arra, hogy tanuljon kultúrfilozófiát, hogy így ismertesse fel vele an-
nak lehetőségét, hogyan szemlélheti kritikusan saját társadalmi környezetét. 
Ösztönözheti a diákokat arra, hogy keressék majdani foglalkozásuk erkölcsi 
vonatkozásait, és hogyan legyenek kritikusak más foglalkozások etikájával 
szemben. A tanárnak tudnia kell a diák nyelvén beszélni, ismernie kell a diák 
által használt képi világot és médiumokat, nem annak érdekében, hogy osztoz-
zon világában, hanem annak érdekében, hogy ösztönözze őt. Scruton azt akar-
ja elérni, hogy a diák egy másik világba ugorjon át. Irányadó célja az emberről 
alkotott klasszikus kép. A keresztyén ember számára az irányadó cél a diák fej-
lődése Isten teremtésével való viszonyában. Ez egy dinamikusabb megközelí-
tése az oktatásnak. Nem létezik a kiválóság minden ember számára elfogadha-
tó mércéje. Isten teremtett világa nem ugyanaz minden diák számára, hanem 
személyes világ, mely összefüggésben áll a diákkal és képességeivel. 

A tanárnak közel kell kerülnie a diákhoz, hogy vezethesse. Scruton ta-
nármodellje olyan, mint egy idegen, egy széles folyó másik partjáról hívogat, 
és csak néhányan képesek átkelni a vízen. Mindannyian tudjuk, hogy Pál apos-
tol átkelt a tengeren, hogy saját világukban és saját nyelvükön tanítsa a görö-
göket. A görögöknek göröggé, a zsidóknak zsidóvá lett.10 

Tény az, hogy manapság sok diák használ modern médiumokat, oly-
annyira, hogy inkább a nézéshez vannak hozzászokva az olvasás helyett. A ta-
nár panaszkodhat a nyárspolgárságról, vagy használhatja a diákok által hasz-
nált eszközöket, szöveg és kép új egységét megteremtve ezzel. Nemcsak 
klasszikus műalkotások léteznek. Próbálkozhatunk olyan új lehetőségekkel, 
amelyek már jelen vannak a diákok világában. 

A modern média összefüggés nélküli ismeretdarabokat és képeket kí-
nál. A diákok nem olvasnak hosszú szövegeket, inkább innen is egy kicsit, on-
nan is egy kicsit. Ezért fontos a diákokkal megláttatni az összefüggéseket, hogy 
el tudják helyezni a részeket a keretben. Nem szükséges kívülről, egy idegen 
világból hozni a keretet, a vázat. A tanár a diák világában is felfedezheti azt. 

Keresztyén nézőpontból az ismeret tágabb, mint a tudományos isme-
ret. Isten világa számos módon tárul elénk: megfigyelés, tapasztalat, intuíció, 
érzés, nyelv, hit, gondolkodás útján. Sokszor hallhatjuk azt, hogy csak a tudo-
mányos ismeret megbízható. A tanárok segíthetnek a diákoknak felismerni, 
hogy ez egy redukcionista elképzelés, és segíthetnek a megismerés más útjait 
felfedezni. Az ismeret legmagasabb formája a bölcsesség. A bölcsesség tudás 
az életre. Egyesítő – a bölcsességben mindenféle ismeretet együtt találunk. A 
bölcs ember tudja, hogy mi történik, és mi lenne a helyes egy helyzetben. 
 
A tanulás ösztönzése 
Az előadás végén néhány szabályt említek, amely segíthet áthidalni a diákok és 
a tanárok világa közötti szakadékot. A két világ találkozhat és ösztönzőleg hat-
hat egymásra. 

                                                 
10  ApCsel 19; 1Kor 9. 
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1. Találkozzunk a diákkal ott, ahol van 
Honnan jön a diák? Milyen kulturális és oktatási háttérből? A tanárnak vala-
miből ki kell indulnia, de azt is fel kell ismernie, hogy gyakran a diáknak nagy 
ugrást kell megtennie saját helyzetéből a tanár kiindulási pontjáig. Amikor ha-
talmas szakadék tátong a kettő között, a diák semmit sem fog tanulni. Ezért 
fontos az, hogy a tanár ismerje a diák helyét. Ez nem jelenti azt, hogy a tanár-
nak a diák világába kell lépnie, és alkalmazkodnia kell ahhoz az elfogadás 
kényszerével. Segítenie kell a diákot abban, hogy fejlessze világát. 
 
2. Ösztönözzük a diák motiváltságát 
A diákok motiváltak a tanulásra, többé-kevésbé jó okuk volt arra, hogy ezt vá-
lasszák. Motiváció nélkül tanulásuk nem lesz sikeres, mivel a motiváltság 
energiát ad és akaratot a teljesítéshez. A diák motiválatlanná válik, ha tanul-
mánya során nem találkozik olyan dolgokkal, amelyek miatt érdemes volt 
meghoznia ezt a döntést. Ezért van az, hogy a szakmai képzésben a gyakorlati 
képzés és a tényleges szakmai gyakorlat elengedhetetlen része a tantervnek. A 
tanárnak azt is meg kell mutatnia, hogyan kapcsolódik az, amit tanít a diák 
céljaihoz. Meg kell értenie ezt a célt, és hangsúlyoznia kell jelentőségét. 
 
3. Használjunk különböző tanítási módszereket 
A diákok sokféleképpen tanulnak. Tanulnak cselekvéssel, valaminek az elké-
szítésével, valaminek a megvitatásával, vagy tapasztalat révén. Sok diák ne-
héznek találja azt, ha sokáig kell koncentrálnia ugyanarra a szövegre vagy elő-
adásra. A modern médiumok rövid szövegeket, sok és változatos képet 
kínálnak. Nálunk otthon az igehirdetések sokkal rövidebbek most, mint a 
múltban. A tanároknak minél több didaktikai eszközt kellene használniuk a 
diákok ösztönzésére. A diák tanulása kell hogy legyen a mi normánk, nem pe-
dig a didaktikai eszközök. Azonban fel kell ismernünk, hogy a tanulás tárgya 
sajátos didaktikai eszközt kívánhat meg. A klasszikus tankönyvek esetében ta-
nárnak és diáknak egyaránt hosszú szövegekre kell összpontosítania és nem 
rövidebb részletekre. Csak akkor érthetjük meg a részleteket, ha ismerjük a 
teljes szöveget. 
 
4. Hagyjuk, hogy együtt tanuljanak a diákok 
A diákok együtt és egymástól tanulnak. Beszélgetés, csoportmunka, egymás 
megbírálása – ezek olyan didaktikai eszközök, amelyek ösztönzik a tanulást. 
Az elszigetelt könyvtárszobai tanulás nem feltétlenül a legmegfelelőbb mód-
szer egy hosszú előadás után. Túlságosan távol áll a diák mindennapi életétől. 
A tanulás kreatív és társadalmi cselekvés. Válogatással és egybefoglalással sa-
ját tudásunkat építjük fel, miközben mások ösztönöznek vagy éppen kritizál-
nak minket. 
A tanár nem mondja azt: tégy úgy, ahogyan én teszek, hallgass, olvass és em-
lékezz! A tanár vezetője a csoportnak és az egyes diákoknak is. Úgy lép be a fo-
lyamatba, hogy azzal ösztönözze őket a tanulásra. 
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5. Váljunk a diákok vezetőivé és mutassuk ki megbecsülésünket 
Vannak tanárok, akik kiváló tudósok. De attól, hogy valaki kiváló tudós, még 
nem biztos, hogy jó tanár. A tanárt és a tudóst is elbűvöli tudományos témája. 
A különbség az, hogy a tudós a témánál marad, a tanár pedig igyekszik azt el-
juttatni a diákokhoz. A tudós el tudja mondani, hogy mit talált, a tanár el tudja 
mondani, miért elbűvölő a téma, és mit kell tenni ahhoz, hogy a diák is meg-
ismerje. A tudós saját maga akar többet tudni, a tanár azt akarja, hogy a diák 
tudjon többet. Ezért a jó tanár akkor boldog, amikor tanítványa fejlődik, és 
képes megbecsülését diákja felé kimutatni. 
 
6. Követeljünk fegyelmet 
Sok tanár panaszkodik, hogy a diákoknak nincs önfegyelme: nem készülnek 
rendszeresen, más tevékenységeket részesítenek előnyben, hiányoznak az elő-
adásokról, és csak a minimumkövetelményeket teljesítik. A fegyelem a vezető 
követését és az utasításai szerinti cselekvést jelenti.11 Fegyelem nélkül a tanu-
lás nem lesz sikeres. A diáknak azonban meg kell találnia saját tanulási mód-
szerét, meg kell tanulnia magát fegyelmezni, és meg kell találnia, hogy mi ér-
dekli. A tanulási módszer személyes út kell hogy legyen az ismerethez és a 
készségekhez. A tanár példája segíthet a diáknak, de nem tehet többet, mint 
hogy rákérdez: te hogy állsz az önfegyelemmel? Az önfegyelem is készség, 
olyan készség, amelyre a diáknak szüksége lesz akkor is, amikor nem lesznek 
tanárok mellette. 
 
Fordította: Rácsok Gabriella 

 
 
 

                                                 
11 Bernhard Bueb szerint az oktatás válsága a vezetni tudás vagy készség hiányának az 

eredménye. Bernhard Bueb, Von der Pflicht zu führen, neun Gebote der Bildung, 
Ullstein, Berlin 2008. 
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Summary 

 
Christian Higher Education and the World of the Student 

 
Many academics are complaining about the crisis in education. Mod-

ern education is too narrow; it is too much focused on its economic meaning. 
The so-called improvement of education is a change towards commercializa-
tion. 

The present study partly relies on the analysis of Frank Furedi con-
fronting the modern idea of higher education. Furedi’s students are not used 
to reading books anymore and their knowledge of history consists of some 
small pieces of information. Having skills, for instance the skill of reading, is 
more valuable than reading literature. Education should be fun and relevant; 
its meaning has a functional character. The value is in the skill, not in the con-
tent. For Furedi education is meaningful in itself; it is meaningful for the stu-
dent as a human person. But for the government, he says, this sounds as an 
old-fashioned approach of education. 

For academics like Furedi there is a gap between his world and the 
world of many of his students. This is not the student’s fault; it is the fault of 
the educational system. Because we cannot isolate the educational system 
from society, this means that we are confronted here with a tension in society 
between different ideas of being a human person. 

Against the background of the discussion on the crisis in education, 
the present study first presents some ideas on the world of students and the 
motives of society for education. After that it reflects on the problem of frag-
mentation in western societies. The next part is about the Christian compre-
hensive idea and its meaning for education. In the concluding part the study 
focuses on teaching, trying to bridge the gap between the world of students 
and the world of teachers.     
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