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Rizmayer Péter 

TÖREDÉKES GONDOLATOK AZ OKTATÁSRÓL 

Az oktatás ma mit jelent? Megtanítjuk a diákot az előírt 

tananyagra, utána pedig számon kérjük, hogy megtanulta-e 

azt. Az oktatás szempontjából a diák személye irreleváns. Az 

oktatási rendszerünk olyan, hogy valójában a diákról nem 

kell tudnunk semmit. Bárki ül velünk szemben, ugyanazt 

fogjuk megtanítani. A diák egy a sok közül, és a tanár is egy 

a sok közül, mert a tanítás folyamata egy „konzerv”. Persze diákként és tanárként 

is vannak eltérések, mégis azok — szerintem — egy tartományon, „hibahatáron” 

belül mozognak. Valószínűleg mi magunk, akik tanítunk, is úgy vagyunk már 

szocializálva, hogy alapvetően ebben a rendszerben mozogjunk, öntudatlanul is 

már igazodunk hozzá, teljesítjük az elvárásokat. Ez szerintem abból is fakad, hogy 

az igazi, húsbavágó kérdésekre a tanárok egy jelentős része semmilyen választ 

sem tudna adni, valószínűleg nem is gondolkodott el soha rajtuk (persze kivétel 

mindig akad, tisztelet nekik), esetleg akkor, ha már jelentősebb krízist átélt az 

életében. Így maradnak a biztonságos szerepek, amelyek megvédenek attól, hogy 

egy kezelhetetlen helyzetbe sodródjunk. A tanárok jelentős része is átlagember, aki 

az átlagember életét éli, nincs komolyabb erkölcsi elvárása önmagával szemben, 

zavaros hitvilággal (vagy épp semmilyennel sem) rendelkezik, az értékválsággal 

küzdő világunkban nem tud világos irányt mutatni (tisztelet a kivételeknek), ami — 

valljuk be — nagyon nehéz is. Ezért kell elgondolkodnunk újra és újra az oktatáson, 

azon, hogy milyennek kellene lennie/lehetne a jövő oktatása. 

 

Mérő László Észjárások című könyvében ír Srinivasa Ramanujanról5, a matematika 

történetének egyik kiemelkedő alakjáról. Ramanujan nem írt a mi fogalmaink 

szerinti bizonyításokat, intuitív módon űzte a matematikát. Amikor Ramanujan 

Geoffrey Harold Hardy, a kor egyik legjelentősebb matematikusának segítségével a 

cambridge-i egyetem munkatársa, Hardy tanítványa lett, Hardy figyelt arra, hogy 

ne veszítse el az intuícióját, és csak azt tanította meg neki, ami feltétlenül 

szükséges a krónikus hibák elkerüléséhez. Ramanujan „A hinduizmus híveként 

nagyon vallásos volt, elmondása szerint Namagiri istennő segítette álmában a 

matematikai tételek felfedezésében, akiről úgy tartották, hogy a családjuk 

 
5 Mérő László: ÉSZJÁRÁSOK A racionális gondolkodás korlátai és a mesterséges intelligencia, Terci-

um Kiadó, Bp., é. n., 188-190. o. 
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védőszentje volt.”6 A róla szóló „Az ember, aki ismerte a végtelent” című életrajzi 

filmben „megvallja Rámánudzsan, hogy az istennőtől kapja a tételeket álmában és 

az imáiban. Aztán hozzáteszi: „Számomra egy egyenletnek nincs értelme, ha nem 

Isten gondolatának kifejeződése.”7 Ezt olvasva az ember felteszi a kérdést 

magában, hogy vajon hány lélek szárnyait szegte az iskolarendszerünk azzal, hogy 

beléjük nevelte a materiális szintű bizonyítás kötelességét, és ezzel együtt 

megfojtotta a velük született magasabb szintű intuíciót.  

 

Az egész iskolarendszer nem vagy alig veszi észre az embert az emberben, nem 

tiszteljük egymásban az isteni lelket. Ez igaz mind a diákokra, mind a tanárokra. 

Nem Istentől elszakadt, elvándorolt lényeknek tekintjük egymást, hanem csak 

egynek a sok közül. Szeretjük őket, mert rengeteg szeretet van a tanárok és 

gyerekek között, de legtöbbször ez sem hatol igazán mélyre.  Úgy járunk iskolába, 

hogy a 4, 6 vagy 8 év alatt nem, vagy alig ismerjük meg egymást. Nem látunk bele 

egymás lelkébe, alig vagy nem is kérdezünk rá semmire. Pedig az iskolának nem is 

elsősorban a tudás átadásán, hanem sokkal inkább a lélek kiművelésén, a világos 

istenismeret átadásán kellene munkálkodnia. Felébreszteni az alvó lelket. Hogy 

megértsék, tudják, hogy ők Isten gyermekei, akik elvándoroltak, de visszajuthatnak 

Istenbe, mert az az igazi otthonuk, az igazi valójuk. Hogy mi a jó, és mi a rossz. Ha 

ezt megértenék, akkor élne bennük a világos iránymutatás, erkölcsiség az életben, 

nem lennének depressziósak, tudnának a világ „adományaiban” válogatni, a jól 

kiművelt, erős lelkeket a világ nem tudná legyőzni, nem lennének lelki betegek, 

alkoholisták stb. Ha ezt az öntudatot sikerülne megértetni velük, visszaadni nekik, 

visszaemlékeznének az igazi valójukra, akkor sokkal méltóságteljesebben (mert az 

emberi létforma igen komoly méltóság), felelősségteljesebben, sokkal magasabb 

szinten élnék meg az emberi létet, finomabbak, szubtilisebbek lennének. Nem abból 

kellene kiindulni az oktatásnak, hogy a diák „fehér lap”, amit az iskola tölt ki 

tudással. Sokkal inkább átutazónak kellene tekinteni, aki másik életekből jött ide, 

komoly terhet cipel, rengeteget látott már, amire nem emlékszik, mert alszik, és 

nem tudja, hogy mi rejlik benne, ki ő valójában. 

 

Visszatérve Ramanujan példájára, gondoljunk bele, hogy ha Istennel 

beszélgetnénk, akkor mennyivel nagyobb léptékben tudna haladni az emberiség, 

mert Isten olyat fog súgni, mondani, mutatni, amire álmodban sem gondolnál, és a 

 
6 Idézi Szeibert Márton: AQUILA Magazin 2020. júniusi szám 7. o., 
https://www.aquilapart.hu/magazin/AQP_Magazin_2020-06.pdf 
7 uo.. 
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legmerészebb számításokkal sem tudtál volna soha eljutni ehhez. Mennyivel 

egységesebb, ugyanakkor színesebb, érdekesebb lenne az emberiség, és persze 

lelkileg sokkal kiegyensúlyozottabb. Megtanulnánk Isten segítségével univerzálisan 

gondolkodni, az univerzum számára is hirtelen érdekessé válna ez a kis bolygó, 

lerázná magáról a sok sarat, ami eddig rátapadt, és Isten „tűzfészke” lenne, igazi 

követője, más dimenziók részére igaz „gyémánt”. 

 

Ha az AQUILÁ-ra (saját közösségünkre) gondolok, akkor Pável Márta mintha ezt 

készítené elő. Isten iránymutatásával, közlésével univerzális „tudásteret” hozott 

létre, amelyen keresztül látható, megtapasztalható, hogy Istenhez visszatérve, 

Isten segítségével milyen ugrásokra, fejlődésre lenne képes az emberiség. Nem 

kellene semmi más, mint a sok fontoskodás helyett egyedül Istenre hallgatni. Isten 

nem megállítani akarja az emberiséget, hanem felfejleszteni, finomítani, hogy az 

elveszett gyerekei hazatérjenek Hozzá. Aki leragad bizonyos korábbi vallási 

elképzeléseknél, mintáknál, és nem halad, az bizonyság arra, hogy nincs élő 

kapcsolata Istennel. Ez nem a korábbi értékek megtagadása (mert a tízparancsolat 

nem fog változni), hanem az azokban rejlő mélyebb értelem megértése. Isten 

segíteni fog, egyedül rajtunk múlik, azon, hogy mennyire vagyunk nyitottak, milyen 

mértékben vagyunk képesek az isteni közlést befogadni, felfogni. Az iskolának 

valójában az lenne a feladata, hogy fellobbantsa az Isten iránti szeretet tüzét, minél 

inkább érzékenyebbé, befogadóbbá téve az embereket Istenre. Azt se feledjük, 

hogy gyermekkorban ez sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebben kialakítható, mint 

egy felnőttnél. A tantárgyakat mennyiségükben jelentős mértékben vissza kellene 

venni, és sokkal több időt erre fordítani. Mindenben elő kellene segíteni, hogy isteni 

kreativitás működhessen benne. Ramanujan példáján keresztül láthattuk, hogy pl. 

a matematika is lehet ilyen. Az is fontos lenne, hogy a tanulás élet hosszig tartó 

folyamat legyen, persze nem abban az értelemben, hogy lépést tartsunk a 

fejlődéssel (ami persze szintén fontos), hanem hogy a lelkünket életünk végéig 

műveljük, halálunkig fejlődjünk, hogy szépen és méltóságteljesen (emberhez 

méltóan) tudjunk meghalni, hogy amikor eljön, ne féljünk a haláltól, felkészülten 

várjuk. Az út mindenkinek más, mert eleve mást hoz magával, de nagyon fontos 

lenne, hogy az iskola megtapasztaltassa a diákokkal azt, hogy nem csak a 

materiális felfogás létezik, sőt alapvetően ez zárja el az embereket a magasabb 

dimenzióktól, saját magától, Istentől. Döbbenetes, hogy Prohászka is milyen tisztán 

látta már ezt a problémát: „«Emberanyagunk» materializmusra hajló - de csattanós 

kifejezés! Nagy részben, úgy látszik, nem születik arra, a nem közönséges s a 

korszellemmel ujjat húzó eszmék rajta s belőle tipikus s erőteljes kifejezést 
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létesítsenek, Jellemvonását képezi a szétmállás, az ellapulás, az eredetiségnek 

kerülése, a sablonokban való elterpeszkedés. Lekvárból nem lehet phydiasi szobrot 

faragni, még ha kőkeményre fagy is. Minden egér rágcsálna rajta s minden 

szakácsné vonzódnék feléje, s nem állhatna ellent, hogy édességet ne élvezze, rajta 

egyet ne nyaljon. A lekvárszobor pedig, ha kemény is, mégis engedne a 

vonzalmaknak, - a nyalakodásnak s közölné szíve-lelke érzelmes édességét.  

A Collegium mindent megtesz, hogy a szellemi ellapulás, az eszmék s törekvések e 

bankrottja ne kísértsen falai közt; hogy az ifjú lelkes, buzgó legyen s hozzá szabad 

azon irányban, melyben természetes erőit a tudásban s az erényben érvényesítheti, 

s azoknak eredeti, jellemző s ép azért erőteljes kifejezést alkothat. Mit beleoltanak, 

az nem csorbítja semmiben sem egyéniségét s jellemét ; - érvényesülhetnek 

tehetségei s amennyiben jók, hajlamai is, - csak azt sürgetik, követelik, csak azt 

várják s nyomósitják, hogy buzgón s lelkesen törekedjünk.  

Ez a buzgó, lelkes törekvés úgyszólván az alaphang a Collegium szellemi életében. 

Tényről van szó; ez volt a tagadhatatlan, bizton kivehető tény, melynek benyomása 

alól, aki ott élt, ki nem vonhatta magát. Jellemző e buzgó törekvés iránya s 

másodszor a nevelés módja, mely azt ápolja.”8 

A diákok gondolkodásában azt kellene erősíteni, hogy sokkal inkább megérthetjük a 

világot görcsös tárgyiasítás, a megnevezés kényszere nélkül. Hagyni kellene időt 

arra, hogy a diák maga tapasztaljon, és megértse, hogy egy növény vagy állat 

bekategorizálásának semmi köze az adott növény vagy állat lényegéhez. Ha 

megtanul csendben lenni, csendben odafigyelni, akkor szép lassan megtanul 

Istenre is odafigyelni, hogy meghallja, amikor Isten nagyon finoman mond számára 

valamit. Ha ezt képessé válik meghallani, akkor nagyon sok mindent elértünk. Azt 

is meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy amikor pihennek, szórakoznak, akkor se 

nézzenek olyan filmet, hallgassanak olyan zenét stb., ami a lelket eldurvítja. Olyan 

tiszta rendszert kell átadni, amin keresztül a diák megérti a dolgok súlyát, képes 

legyen jó döntéseket hozni. Hogy megértse a szabad akaratot, Isten gyengéd 

szeretetét, és tényleg megértse, hogy Jézus valóságosan érte is meghalt a 

kereszten. 

 

Szerintem arra is fel kell(ene) már készíteni a gyerekeket, hogyha ez a már 

összeomlóban lévő világ végkép magába roskad. Hogy ne essenek pánikba, ha a 

civilizáció hirtelen eltűnik. Ne legyen gond, ha le kell mondani a kényelemről. Ne 

essenek kétségbe, ha olyan problémát kell megoldani, ami soha nem merült fel a 

 
8 Prohászka Ottokár: A Collegium Germanico-Hungaricumban (1887-88) In: Összegyűjtött Munkái 
XVI. kötet, Utak és állomások, Szent István Társulat, Budapest, é. n., 237-238. o. 
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tanulmányok során. Hogy az igazi tudás forrása Isten, akihez lélekben el lehet jutni, 

nem kell hozzá könyv, telefon, számítógép. Meg kell tanítani őket a földművelésre, 

növény- és állattenyésztésre, a gyógynövények stb. ismeretére. És hogy nehogy 

azt gondolják, hogy az egész univerzumban egyedül vannak, és most ez (a világ) is 

összeomlik. Rugalmassá kell tenni őket arra, hogy másképp is tudják nézni a 

dolgokat. Hogy megértsék, egészen más berendezésű világok, lények is vannak, 

akik teljesen más idő- és térszerkezetben élnek. Valószínűleg ez lesz a kiút ebből a 

válságból. Ha az ember megtanul Istenhez lélekben felfelé szárnyalni, akkor felfelé 

repülve rengeteg olyan dolgot lát a lelki szemeivel, ami kifacsarja az agyát. Az út 

során megérti, hogy milyen pici is ez a bolygó, milyen pici is ez a naprendszer. És 

pont ez a megértés, hogy nem vagyunk senkik, adhat enyhülést a világ 

összeomlása felett érzett fájdalomban. 

 

A minap volt a 8. osztályosoknak a felvételi. A felvételit követő éjszakán 

megnéztem a magyar feladatsort (magyar nyelv- és irodalom szakos tanárként 

végeztem), és azon gondolkodtam el, hogy tényleg ilyen mamlaszok vagyunk, hogy 

az alapján adunk pontokat, hogy a gyerek tudja-e, hogy mi pl. a „birtoktöbbesítő 

jel”? Ennek semmi köze a lényeghez. És ha erre készítjük fel őket a 8 év alatt, 

akkor maga a cél is elhibázott. Gondoljunk Copertinói Szent Józsefre, aki az 

iskolában alig ért el eredményt9, ugyanakkor ha belemerült Istenbe, repült: 

„Egyszer egy kolostorban egy festmény volt rá olyan hatással, hogy amikor elment 

mellette, felrepült a Megfeszített képéhez, és mintha szoborként odaerősítették 

volna, hosszú ideig ott maradt.”10 És ez nem egyszeri példa. Pável Mártának is volt 

olyan tanítványa, akinek a teste elmélkedés (mély ima) közben fölemelkedett. Az 

iskolának különös gondot kellene fordítani arra, hogy ezeket a lelki tehetségeket 

felismerje és gondozza. 

 

Az oktatásnak arra is rá kellene venni a diákokat, a következő generációt, hogy — 

amit mi nem gyakoroltunk kellő mélységben és alapossággal — kezdjenek el 

gondolkodni, a gondolkodás mélyére ásni és átadni magukat a valódi 

gondolkodásnak, amely valódi gondolkodás Istenben van. Akkor leszünk képesek 

egyedül valóban gondolkodni, amennyiben tudni fogjuk, hogy mi, emberek 

valójában kik vagyunk, és mi Isten célja az emberiséggel, személy szerint velem, 

Isten mit vár el tőlem. Ebből látható, hogy a gondolkodás az egyén feladata, nem 

adható át senkinek, nem mondhatunk le róla. Van egy kollektív része is, hiszen az 

 
9https://archiv.katolikus.hu/szentek/0918.html (2021. 01.24.) 
10 uo.. 

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0918.html


- 27 - 

emberiség célja egyfelé, Istenre kell irányulnia, de ez csak igazi egyénekből, 

egyéniségekből épülhet fel, akiknek élő kapcsolata van Istennel. Ilyennek kell 

lennünk, és ez bizonyára egyik része annak, amilyennek az embernek valójában 

lennie kell. Ennek magvalósításához minden segítséget meg kell adnunk 

egymásnak, mert ez is a feladatunk. Hallgatni arra, aki az Isten felé vezető úton 

előttem jár, és segíteni mindenkinek az úton, akinek tudok. Ez nem pusztán 

„beszélgetés” lesz, hanem harc, a szó legnemesebb értelmében. Erre fel kell 

készülni. Ehhez igazi tudás kell, igazi öntudat, igazi bátorság, igazi istenszeretet és 

az ebből fakadó igazi emberszeretet. 

 

Nem messze onnan, ahol lakunk, két használtautó kereskedés is van. Az egyik 

nemrég nyitott egy nagyobb területen, ami 

pár hónap alatt tele lett többszáz autóval. 

Elgondolkodtam azon, hogy milyen 

eszeveszett túltermelés folyik (bizonyára 

Önök is gondolkodtak már ezen). Nem értek 

hozzá, de — szerintem — ha néhány évig 

leállna az autógyártás, akkor is lenne autó 

bőven, teljesen felesleges ilyen mennyiségű 

többletet gyártani. De hasonló a helyzet 

mással is, óriási kínálat van, dömping. Őrült 

módon kizsákmányoljuk a Földet, miközben 

a gyerekeink jövőjét pusztítjuk el. Azt is 

meg kellene tanítani (bár talán ezt már 

valamennyire tanítják), hogy ne 

pazaroljanak, illetve — ezzel 

összefüggésben — arra, hogy hosszú távon 

gondolkodjanak. 

 

E rövid írás zárásaként annyit, hogy talán 

egy új oktatás felé az első, kezdeti lépés az 

lehetne, ha megtanítanánk a gyerekeket 

arra, hogy nézzenek fel a csillagokra. És — 

végül — álljon itt egy Prohászka-idézet 

Szent Ignácról, amely ez egész írás lényegét 

összefoglalja: „…minden törekvést, bármily 

szerteszéjjel húzó is volt, azon egyetlen 
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gondolatnak vetett alá, hogy csak az öntökélesedés, az Isten szeretete a szívben 

érdemel munkát, fáradalmat, áldozatot, minden egyéb pedig csak annyiban, 

amennyiben rá visszahat.”11 
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