
A szókratészi
párbeszéd
mint az etikai személyiségképzés modellje

Az alábbi rövid tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy vajon
létezik-e az etika oktatásának átfogó értelemben vett módszertana,
amely az iskolai és felsőoktatási személyiségképzés1 mintájául szolgál-
hat. Amellett érvelek, hogy igen, amennyiben a szókratészi párbeszéd
filozófiai-pedagógiai módszerét az etikai személyiségképzés szolgá-
latába állítjuk. Az állítás alátámasztása érdekében a gondolatmenet
először az etikai személyiségképzés fogalmát és funkcióját rögzíti. Ezt
követően a szókratészi párbeszéd módszerének rövid bemutatására
és elemzésére vállalkozik, végül pedig annak előnyeire és alkalma-
zási lehetőségeire mutat rá.

A képzés és nevelés etikai összefüggése sokszor rejtett marad, hiszen
manapság elég divatos, objektivitást emlegetve, az emberképek sok-
színűségéről, értékpluralizmusról vagy értékrelativizmusról beszélni.
Ezek a megközelítések a nevelés vagy egy adott segítőhivatás elfo-
gulatlan viszonyulását lennének hivatottak garantálni. Számos helyen
és összefüggésben többen rámutattak már arra, hogy az értékrelati-
vizmus logikai értelemben hogyan számolja fel önmagát, hiszen en-
nek az álláspontnak a radikális képviselete is egy abszolút értékítéle-
tet foglal magába, nevezetesen azt, hogy nincs biztos kiindulópont a
különféle világnézetek, emberképek és értékek rangsorolásához. En-
nek a kérdéskörnek az elemzésével máris az etika tudományának egyik
fontos témáját érintjük, mégpedig az értékek megalapozásának a prob-
lémáját. Izgalmas és fontos tudományos kérdés ez, de a neveléshez, a
személyiségképzés gyakorlati feladatához csak közvetve kapcsolódik.
Létezik ugyanis egy régi, magára az etikai vizsgálódás természetére
vonatkozó tapasztalat, amely arra figyelmeztet, hogy noha valaki a jót
cselekszi, nem biztos, hogy jó ember; az, hogy a tízparancsolat vagy
a kanti maximák alapján valaki belátja és tudatosítja kötelességét, nem
jelenti feltétlenül azt, hogy annak alapján fog cselekedni; egy konkrét
helyzet értékvonatkozásainak felismerése pedig nem biztos, hogy eti-
kai értelemben vett értékmegvalósítást von maga után. Ugyanez ér-
vényes a nevelés vonatkozásában is: A Nemzeti Alaptantervben rög-
zített és az egyes pedagógiai programokban okosan meghatározott etikai
elvek önmagunkban nem biztosítják az erkölcsi nevelés sikerességét.
A mi a jó?, hogyan éljek boldogan?, mi a helyes és helytelen? kérdésekre adott
tekintélyelvű receptek, vagy a tiszta ész patikamérlegén kimért vála-
szok nagyon könnyen absztrakt elméleti térbe lendítik a gondolkodásra
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nyitott egzisztenciát. Ráadásul a személyes hangvétellel megfogalmazott
„találd ki és valósítsd meg magad” felszólításokban összegezhető di-
vatos kortárs konstruktivista irányzatok, értékek mögé bújtatott ér-
dekeikkel, mindig készen állnak az egyes személyek és közösségek vélt
vagy valós értékmegvalósítási törekvéseink kielégítésre. Ezért teljesen
világos, hogy a mindenkori életfeladatokat átmenetinek értékelő, a fe-
lelősség vállalásának kitolását és a radikális pluralizmust támogató élet-
bölcseletek korában egyre inkább szükség lenne egy jól átgondolt eti-
kai-filozófiai indíttatású oktatásra, képzésre és nevelésre, amely az önálló,
döntésképes és értékek iránt elkötelezett személyiség formálására össz-
pontosít. Hiszen nyilvánvaló, hogy a hagyomány folyamatos meg-
kérdőjelezésével és átértelmezésével az egyén az értékekkel kapcso-
latos ítéletek megalkotásában is magára maradt.

A képzés meghatározása érdekében érdemes a kortárs német ka-
tolikus gondolkodó, Robert Spaemann (született: 1927) szavaiból ki-
indulni: „Képzésnek nevezzük az embernek animális elfogultságából
önmagához való elvezetését, érdekei objektiválását és differenciáló-
dását, és velük az öröm és a fájdalom átélésére való képességének fo-
kozását. Gyakran hallani manapság, hogy a nevelésnek az a feladata,
hogy megtanítsa a fiatalokat érdekeik képviseletére. Ennél azonban
van a nevelésnek egy jóval alapvetőbb feladata, mégpedig az, hogy
megtanítsa a fiatalokat, hogy legyen érdekük a valami iránti érdeklő-
dés. Mert aki megtanulta az érdekeit képviselni, de valójában nem
érdeklődik semmi tőle különböző iránt, az nem lehet boldog ember.
Ezért lényeges eleme a jól sikerült emberi életnek az objektív érdekek
kiművelése, kifejlesztése a valóság értéktartalmának észrevétele.”2

A fenti sorok szerint tehát a képzés a valami iránti érdeklődés fel-
keltése, a valóság értéktartalmára történő rámutatás. Ennek alapján
az etikai személyiségképzés a személy és a világ értékeinek objek -
tiválását, a valóság folyamatos etikai szempontú értelmezésének
képességét és annak belátását jelenti, hogy egy adott társadalom ér-
tékeinek a megvalósítása a benne közösséget alkotó egyének csele-
kedetein és etikai indíttatású párbeszédén múlik. Az etikai személyi-
ségképzés az öndistancia, az öntranszcendencia, az önkorlátozás és az
értékekre törekevés emberi képességeinek előfeltételezésén és fejlesztési
lehetőségein nyugszik. Az emberi viselkedés mozgatórugóit feltáró
pszichológiai és szociológiai vizsgálódások mellett és a nem más,
mint… szófordulatában tetten érhető leegyszerűsítő pszichologizáló
és szociologizáló megközelítésekkel szemben mindenképp szükség
van az etikai szemlélet elsajátítására, amely a cselekedetek értékvo-
natkozásainak felismerési lehetőségeire és értékelésére összpontosít.
Az etikai személyiségképzésnek nyíltan vagy kimondatlanul magába
foglalóan egy olyan emberképet kell érvényesítenie és közvetítenie,
amelynek a sajátosságait a következőképpen fogalmazta meg az oszt-
rák orvos-filozófus Viktor Frankl (1905–1997): „Minden emberi felté-
telekhez kötött, mégis a tulajdonképpeni emberi csak akkor nyilvánul
meg, ha és amennyiben képes felülemelkedni önnön meghatározott-

A képzés meghatározása
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ságán — amennyiben túllép azokon, amennyiben transzcendál. Így az
ember egyáltalán akkor ember, ha és amennyiben — mint szellemi
lény — testi és lelki létezésén túlra irányul. (...) Az ember nem azért
van, hogy saját magát megfigyelje, saját magát tükrözze vissza, ha -
nem azért, hogy kiszolgáltassa magát, feláldozza magát, megismerő -
en és szeretve átengedje magát valakinek vagy valaminek.”3

Az etikai személyiségképzés érték- és feladatközpontú, vállalja a
lelkiismeret formálását, és a szabadsággal járó felelősségre nevelés
feladatát tűzi ki célul. Fontos kérdésként merülhet fel azonban, hogy
a megfogalmazott célokat a gyakorlatban hogyan éri el. Az etikai sze-
mélyiségképzés a köznevelés és felsőoktatás rendszerében jól bejá-
ratott és számos összefüggésben alkalmazott technikákra építhet,4

mint például az etikai szempontból releváns irodalmi, filozófiai, val-
lási szövegek és konkrét esetek elemzése; a hétköznapi erkölcsi ér-
velés feldolgozása és az etikai argumentumok megkülönböztetése,
vagy az etikai dilemmákat megjelenítő szerepjátékok gyakorlata.
Ezen kívül az oktatásban fontos szerepet kaphat az esszé műfaja,
amely egy adott társadalmi-etikai kérdéskört dolgoz fel. Végül, de
egyáltalán nem utolsósorban azok a szociális-etikai projektek is ide
tartoznak, amelyek lehetővé teszik, hogy a diákok és a hallgatók,
meghatározott helyzetekhez kapcsolódóan, személyes tapasztalatot
szerezzenek azokról a nevelési és szociális problémákról, amelyek
számtalan etikai kérdés feldolgozását teszik lehetővé. A személyes
tapasztalatból fakadó és meghatározott szempontok szerint reflek-
tált szociális projektek kiváló lehetőséget adnak az etikai szem-
pontok alapján értékelhető cselekedetek gyakorlatára. Ráadásul ez
a foglalkozás egyensúlyozni képes a tanteremi oktatásra sokszor
magától értetődően jellemző elméleti elfogultságot.

Az említett eljárások inkább a pedagógusok és a felsőoktatási ok-
tatók technikai lehetőségeit fogalmazzák meg, de nem tekinthetők
igazi, magából a filozófiai-etikai hagyományból táplálkozó mód-
szereknek. Egy jó módszer ugyanis mindig felkínálja az elméleti
reflexió lehetőségét, s a különböző eljárásokat, oktatási és nevelési
„technikákat” jól körülhatárolható értelem-összefüggésbe rendezi.
Ilyen módszernek tekinthető a platóni dialógusok szókratészi mód-
szere, amellyel ma is modellezni lehet az etika és filozófia oktatását.

A szókratészi párbeszéd (Das sokratische Gespräch) a filozófia és etika
oktatásában használt módszer, amely a platóni dialógusokban sze-
replő szókratészi eljárás alkalmazásából nőtte ki magát. Ennek a pe-
dagógiai módszernek a kidolgozója Leonard Nelson (1882–1927) göt-
tingeni filozófus és pedagógus, aki az elsősorban két személyre
vonatkozó szókratészi dialógust csoportpárbeszéddé dolgozta át,
amely lehetővé teszi a filozófia és etika élményszerű oktatását. Nel-
son módszerét később tanítványa, Gustav Heckmann (1898–1996) to-
vábbfejleszti. A módszer elméletéről és alkalmazásáról több disszer-
táció és tanulmánykötet áll rendelkezésre. Ennek a megközelítésnek
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a képviselői Németországban önálló könyvsorozat keretében szá-
molnak be a szókratészi párbeszéddel kapcsolatos tapasztalataikról
és kutatásaikról.5 Nelson és a platóni dialógusok szókratészi eljárása
között fontos hasonlóság — emeli ki Birnbacher —, hogy a filozó-
fiára nem dogmatikus tananyagként tekintenek, hanem a kérdezés
gyakorlatát és az ehhez kapcsolódó megértést és önmegértést helye-
zik előtérbe.6 Ezen kívül mindkettőnél a vizsgálódás az egyes esetből
indul ki, és így halad az általános meghatározás irányába, elfogadva
Nelson azon megállapítását, hogy a filozófia alaptételei nem világos
és meggyőző igazságokon nyugszanak. Az alaptételek inkább a leg-
bizonytalanabbak és legvitathatóbbak. Felfogása szerint egység csak
ott jön létre, ahol ezeknek a tételeknek az alkalmazására kerül sor.7

A két módszer között azonban éles különbségek mutathatók ki.
A platóni dialógusok főszereplője, Szókratész céljának elérése ér-
dekében trükkös eszközöket is felhasznál, sokszor manipulál.
Ehhez képest Nelson módszere a kölcsönös tiszteleten alapul és ki-
zárja a vitázó fél megszégyenítését. Szókratész domináns, a dialó-
gusok során nagyrészt rövid feleleteket vagy egyszerű visszajele-
zéseket enged meg.8 Nelson és Heckmann követőinek módszere
nem két fél dialógusán nyugszik, hanem egy 5–10 főből álló, kb. 3–4
órán keresztül tartó csoportbeszélgetés formájában zajlik. A szók-
ratészi párbeszéd során a csoportvezető pedagógus feladata, hogy
az egyes lépésekhez tartozó útmutatásokat megfogalmazza, és a
beszélgetést vezesse. A szókratészi bábáskodás minden esetben cso-
portmegegyezésen nyugvó meghatározás (definíció) megalkotására
vonatkozik. A szókratészi párbeszéd az alábbi fontosabb didakti-
kai szempontból elkülöníthető lépésekből áll:9

1. A téma megtalálása. Első lépésben a csoport megállapodik arról
a kérdésről, ami aznapi csoportfoglalkozás témája. A kérdésfelvetés
legideálisabb formája a „mi az X?” (Például: mi a szabadság?; mi a fe-
 lelősség?; mi a hitelesség?; mi a remény?; mi a türelem?; stb.).

2. Példák keresése. Miután a csoportban egyetértés alakult ki a
konkrét kérdést illetően, a csoportvezető felszólítja a csoport mind-
egyik tagját, hogy röviden mondjon el egy olyan példát, amely sze-
rinte illik X-re. A példának lehetőleg olyannak kell lennie, hogy
amennyiben szükséges, a csoport előtt bővebben is ki tudja fejteni.

3. Példák elemzése. A csoport újból egyeztetésen alapuló döntés
alapján kiválaszt egyetlen egy példát az elmondottakból, amelyről
úgy ítéli meg, hogy a leginkább elősegítheti a kérdés megválaszolá-
sát. Ezt követően a csoportvezető segítségével az egyik csoporttagot
megkérik arra, hogy újból mesélje el a korábban röviden vázolt pél-
dát, de most, amennyire csak lehetséges, részletesen írja le a konkrét
történéseket. A csoport feladata pedig, hogy a példát lehetőleg apró
lépésekre bontsák, vagyis részletes elemzést végezzenek.

4. A definíció megalkotása. A példa elemzéséből kiindulva a cso-
port, továbbra is a folyamatos párbeszéd segítségével megalkot egy
konszenzusos definíciót a kérdéses X-ről. Majd a meghatározást

5Dieter Krohn – Barbara
Neißer – Nora Walter
(szerk.): Sokratisches

Philosophieren.
Schriftenreihe der

Philosophisch-Politischen
Akademie (PPA) und der

Gesellschaft für
Sokratisches

Philosophieren (GSP),
LIT Verlag, Berlin.

6Dieter Birnabacher:
Philosophie als
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mindegyik csoporttag példájára alkalmazzák. Megvizsgálják, hogy
a meghatározás illik-e mindegyik példára. Ha nem, akkor a meg-
határozási folyamat folytatódik mindaddig, amíg a csoport egy
olyan meghatározást nem alkot, amely mindegyik csoporttag pél-
dáját magába foglalja.

5. A beszélgetés lezárása. A módszer lezárásaként a csoportvezető meg-
engedi a megalkotott definícióra vonatkozó feltételes (hipotetikus) kér-
dések és példák megfogalmazását. Ezek a beszélgetés korábbi szaka-
szaiban nem kerülhettek elő. Ha a meghatározás ezeknek a spekulatív
törekvéseknek is ellenáll, akkor a csoportvezető rögzíti a definíciót és
a csoportvezetés általános szabályai szerint lezárja a foglalkozást.

A szókratészi párbeszéd módszerének alkalmazása során Heck mann
szerint a csoportvezető pedagógiai feladatai közé tartozik a saját vé-
leményének és álláspontjának a felfüggesztése, az általános fogalma-
zás és a tapasztalati összefüggés egységbe tartása, a gondolkodásnak
a beszélgetés, a csoportpárbeszéd medrébe terelése, a tisztázandó kér-
dés előtérben tartása és a konszenzusra való törekvés fenntartása.10

A fent röviden ismertetett módszer alkalmazási lehetősége elég sok-
rétű. Külföldön a filozófia-etika oktatásán kívül megjelenik az alkal-
mazott etika területébe sorolható filozófiai praxis módszerei között, de
akár a csoportokkal végzett szociális munkában is.11 Ennek megfele-
lően mindegyik terület a módszer alkalmazását a maga kereteihez
igazítja. A csoportfoglalkozások megtervezése szempontjából ugyanis
nem mindegy, hogy oktatói, személyiségfejlesztő vagy éppenséggel a
szabadidő értelmes eltöltése érdekében szerveződő csoportról van
szó. Természetesen az is fontos szempont, hogy a szókratészi párbe-
széd módszere önkéntes alapon szervezett vagy egy meghatározott
kötelezettség teljesítéshez kötött csoport (például iskola, felsőoktatás)
keretei között zajlik, hiszen az alkalmazásának teljesen mások a lehe-
tőségei egy órarendi struktúrában működő vagy életvezetési tanács-
adást, felnőttképzést és szabadidős szolgáltatást nyújtó intézmény-
ben. Mindezektől függetlenül kiemelhető e megközelítés néhány
általános előnye, amelyek az alkalmazás sikerességét garantálják.

Az első és talán legfontosabb sajátossága a szókratészi párbeszéd-
nek, hogy a csoport tagjai által megfogalmazott személyes tapaszta-
latokon nyugvó példákból indul ki. A foglalkozás végéig fontos sze-
repet kap ez a tapasztalati háttér (fenomenológiai aspektus). A másik fontos
sajátosság, hogy a példákban megemlített fogalmak és értékek mindig
a tapasztalat helyzetének összefüggésében értelmeződnek (hermeneu-
tikai aspektus). A harmadik lépésben a csoportos párbeszéd egy meg-
határozott összefüggés részletes elemzését követeli meg (analitikus as-
pektus), majd a módszer a negyedik lépésében a párbeszéden alapuló
közös meghatározás feladatára tér át (dialogikus aspektus). Végül az utol-
só lépésben a feltételező (imaginatív) kérdések megengedésével helyt
kap az intuitív-kreatív szempont is (spekulatív aspektus). Egyértelmű,
hogy ezek a módszertani aspektusok nem azonosíthatók minden to-

10Vö. Gustav Heckmann:
Lenkungsaufgaben des

sokratischen
Gesprächsleiters.

In: Dieter Birnbacher –
Dieter Krohn: i. m. 73–91. 

III. A módszer alkalma-
zásának lehetőségei

11Lásd például Detlef
Staude (szerk.): Methoden

der philosophischen
Praxis. Ein Handbuch.

Transcript, Bielefeld, 2010.
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vábbi nélkül a filozófiai hagyomány azonos elnevezésű irányzataival,12

de jelzik, hogy a szókratészi beszélgetés kiváló lehetőséget teremt az
etikai kérdésfelvetés és a filozófiai reflexió egységben tartására. Mivel
a módszer fontos hangsúlyt helyez a csoport döntésre, a folyamatos
egyeztetésen alapuló közös meghatározás kialakítására, a szókratészi
párbeszéd segítségével átgondolt etikai sze mélyiségképzés közvet-
lenül vagy közvetve egy adott közösség diskurzusának tiszteletben tar-
tására, valamint felelősségteljes gondolkodásra és cselekvésre nevel.

Mindennek alapján megállapítható, hogy a szókratészi párbeszéd
azért tekinthető az etikai személyiségképzés általános modelljének, mert
a különféle etikai irányzatok elsajátításához gyakorlati segítséget
nyújt és a fent említett eljárások alkalmazáshoz módszertani elveket
szolgáltat, hiszen minden etikai célkitűzésű foglalkozás jól modellez-
hető és értékelhető a szókratészi párbeszéd segítségével. Az erkölcsi
nevelés szempontjából pedig kifejezetten kívánatos egy ilyen szemé-
lyes tapasztalaton nyug vó, közösségi és demokratikus elveket valló,
az egységben a sokszínűséget is magában foglaló módszertani néző-
pont érvényesítése. Ennek hiányában aligha képzelhető el például a
Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott erkölcstan, etika műveltségterület
célkitűzéseinek megvalósulása. Az erkölcstan, etika műveltségterület
ugyanis a következő általános pedagógiai célokat fogalmazza meg: „Az
etika oktatása úgy épül az erkölcsi nevelés rendszerébe, hogy feltárja
és fogalmilag megragadhatóvá teszi azokat az értékelveket, amelye-
ken a társadalmi együttélés bevett normái alapulnak. A helyes maga-
tartás és a jó döntés elveiről kialakított álláspontok párbeszéde vé-
gigkíséri a civilizáció történetét. (…) Nem kész válaszokat kínál, hanem
a kérdések felismerésére és értelmezésére törekszik. Feladata, hogy a
morális helytállás értelmének sokoldalú megvilágításával elmélyítse
a tanulók önismeretét, segítsen különbséget tenni jó és rossz döntés kö-
zött, eligazodni az emberi kapcsolatok bonyolult világában. Fejleszti
a tanulók problémaérzékenységét, erősíti becsület- és igazságérzetü-
ket, és megtanít a lelkiismeretünket nyugtalanító erkölcsi dilemmák
tudatosítására, elfogulatlan vizsgálatára, szabatos kifejezésére.”13

Amennyiben a köznevelési és felsőoktatási rendszer valóban nem
kész válaszokra tanít, hanem az objektívan belátható értékek fel is-
merésére és önismeretre ösztönöz, akkor nem nélkü lözheti a konk-
rét pedagógiai feladatokhoz igazított szókratészi párbeszéd mód-
szerét. Fontos kérdés azonban, hogy az etikai személyiségképzés
módszertani elvei mennyire érvényesülnek a filozófiatanár/etikatanár
képzések és a pedagógiai továbbképzések jelenlegi gyakorlatában. Meg-
győződésem ugyanis, hogy az a felsőoktatásban megvalósuló filozó-
fia- és etikaoktatási gyakorlat, amely kizárólag szövegelemzésre és aka-
démiai viták rekonstruálására koncentrál, és ezt az elméleti-intellektuális
teljesítményt nem kapcsolja össze például egy szociális projekt személyes
tapasztalata és elemzése által, a kortárs életvezetés és társadalmi együtt-
élés etikai-szociális dilemmáival, egy értelműen lemond az erkölcsi
nevelés befolyásolásához szükséges kompetenciák kialakításáról.

12Vö. Klaus Draken:
i. m. 56.

A módszer
modell-értékű

13Nemzeti Alaptanterv
2012 – Nyilvános vita- 
 anyag, www.ofi.hu/nat-
2012 (letöltés dátuma:

2012.05.25).

Jelenlegi gyakorlat
és távlatok
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