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Fodor László 

 

Gondolatok a nevelésről 

avagy pedagógiai felvetések, megfontolások, eszmefuttatások,  
elképzelések, tézisek, feltételezések és aforizmák 

 
1. Talán nincsen olyan pedagógus, aki ne azt tapasztalta volna, hogy a tanítás 
eredményessége szinte ugrásszerű növekedést mutat, amikor (sajátos eljárás-
módok alkalmazása révén) sikerül a tananyaghoz érzelmeket kapcsolnia, amikor a 
szóban forgó ismeretek, fogalmak,  eszmék, törvények vagy elméletek kapcsán 
vagy azok alapján mindenekelőtt kellemes érzületeket és meglepődés-, érdeklő-
dés-, derű-, öröm- szeretet- vagy élvezetélményeket tud megéltetni a tanulók-
kal. (Ugyanis az értelem működése köztudottan sokkal hatékonyabb, ha értéke-
lő affektív elemekkel töltődik, ha azt az emocionalitás szférája is megérinti, il-
letve ha pozitív emocionális benyomásokra és kisugárzásokra támaszkodhat. A 
tanítási anyaghoz kapcsolódó intellektuális, esztétikai, szociális vagy erkölcsi 
emóciók, érzelmek, hangulatok és állapotok megélése a tanítási-tanulási folya-
matban – éppen a benne rejlő motivációs és aktiváló erőforrások révén – ré-
szint finomítja és pontosítja a racionális síkot, részint pedig építi, gazdagítja, 
energizálja, felpezsdíti és tökéletesíti, következésszerűen sikeresebbé teszi). 
 

2. Meglehetősen ellentmondásosnak tűnik számomra, hogy minél érzelmektől 
mentesebben, azaz teljes objektivitással szeretném belső lényegi ismérveimet 
feltárni és megismerni, azok annál rejtőzködőbbek és lappangóbbak lesznek, 
annál távolabbá vagy mélyebbre kerülnek megismerési sugaramtól. 
 

3. Nemegyszer rádöbbentem arra, hogy minél tudatosabban tartom szem előtt 
a növendék természetét, biopszichikus lényegét és alapvető sajátosságait, minél 
szélesebb körűen alapozok azokra az oktatási folyamatban, annál nagyobb mér-
tékben hamarabb leszek képes azokat az óhajtott irányban megváltoztatni. 
 

4. Ember legyen a talpán az a pedagógus, aki kiutat talál abból a paradoxonos 
helyzetből, melyben valamely értékes tulajdonságnak a személyiség szerkezeté-
ben történő állandósítása (hosszú távon stabillá tétele) szándékával a növen-
dékre gyakorolt hatások következtében az adott tulajdonság (jellegében, struk-
túrájában vagy belső lényegében) mindig módosulni fog. 
 

5. Minél jobban figyelembe veszem a növendék egyéni érdekeit, annál erőseb-
ben fordulok el a közösségi érdekektől és követelményektől. Minél fokozottab-
ban fordulok a közösségi igények irányába, annál nagyobb mértékben vesztem 
szem elől az individuális szükségleteket és elvárásokat. 
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6. Furcsa módon a permanens önnevelés hajlandóságára, az élethosszig tartó 
tanulás képességére való felkészítésben a legtöbbször ideiglenes tartalmak, át-
meneti módszerek, alkalmi technikák vagy eseti eszközök alkalmazására van 
szükség.  
 

7. Úgy vélem, hogy tanárként elsődleges szakmai kötelességem (az életre való 
felkészítés viszonylatában) a tanulók önállóságának sajátos pedagógiai ráhatá-
sok révén történő folyamatos formálása. Azonban növekvő autonómiájuk bir-
tokában a növendékek többsége rendszerint egyre kisebb hajlandóságot mutat 
a személyiségbeli önállóságot formáló hatásaim el- és befogadására. 
 

8. Be kell látnom, hogy tanári tevékenységemet sehogyan sem tudom jó irány-
ban megváltoztatni, ha előzetesen nem változtatom meg pedagógiai gondolko-
dásomat, ha nem frissítem fel tanulás- és fejlődéselméletemet, ha nem aktuali-
zálom személyiségfelfogásomat, ha nem cserélem fel a növendékeket érintő 
attitűdjeimet, ha nem teszem rugalmassá viszonyulási és cselekvési módozatai-
mat, ha nem mondok le a korábban kialakult előítéleteimről, megkövesedett 
szakmai szokásaimról, idejétmúlt rutinjaimról és rossz automatizmusaimról. 
 

9. Be kell vallanom, hogy szakmai vonatkozásban a legnyugodtabb (a legpasz-
szívabb, a legközönyösebb, a legcsendesebb, a legérdektelenebb, a leghiggad-
tabb, a legegykedvűbb, a legapatikusabb stb.) hallgatóim nyugtalanítottak a leg-
jobban, illetőleg ők idegesítettek a legtöbbször. 
 

10. Az az igazság, hogy számomra a legtöbb problémát, a legnehezebb szakmai 
gondot és fejtörést, a legizgalmasabb intellektuális macerát és  hivatásbeli kala-
majkát, de ugyanakkor a legerősebb boldogító elmélkedési kényszert mindig a 
legérdeklődőbb, választott szakterületüket a legintenzívebben kedvelő, a szinte 
folyamatosan kérdező, kételkedő, gondolkodó és vizsgálódó, mindenre élénken 
és analitikusan rácsodálkozó, mindent értékelő és sajátos szempontok alapján 
értelmező, egyszóval a legjobb képességű hallgatóim okozták. 
 

11. Olykor azon morfondírozok, hogy talán jobb lett volna, ha a sors keze a 
politika területére és nem pedagógusi pályára irányít, ugyanis akkor a legkülön-
bözőbb témák vonatkozásában szinte minden valóst és valótlant, minden hihe-
tőt és hihetetlent elmondhattam volna, továbbá a legvalószínűtlenebb badarsá-
gokról dörgedelmesen szónokolhattam volna, a legmeghökkentőbb sejtelmek-
ről, ostoba és fantomszerű megoldásokról szabadon adhattam volna elő, nagy 
hangerejű, de tartalmatlan deklarációkat tehettem volna, ingerülten bárkit elma-
rasztalhattam és megbélyegezhettem volna, a legelképesztőbb és majd mindig 
hibásnak, illetve irreálisnak és megvalósíthatatlannak bizonyuló megoldásokat 
könnyedén, mondhatni szemrebbenés nélkül javasolhattam volna, frenetikus 
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rögeszméimnek, szédületes illúzióimnak, tüneményes vízióimnak és életidegen 
elképzeléseimnek hangot adhattam volna, mert hiszen nem tartott volna féken 
a tudományosság kritériuma, nem korlátoztak volna sem a logikai szabályok, 
sem az erkölcsi normák, sem pedig a megcáfolhatatlan ténybeli igazságok. 
 

12. Megtörtént olykor, hogy naiv vagy hibás módon, azoktól a hallgatóktól is 
percnyi pontosságot  (helyes időzítést és időérzéket) vártam el, illetőleg azoktól 
is egyes határidők pontos betartását követeltem meg, akik még nem rendelkez-
tek a precizitás jellemvonásával, akik még nem ismerték az idő pedagógiai fon-
tosságát, akik még meglehetősen bizonytalanok voltak, ami a tudatos időérzé-
kelést és az időritmust illeti, vagy akik még nem gondolkodtak a fizikai idő telé-
sének pszichológiai  és filozófiai aspektusain és az idő egzisztenciális értékén. 
 

13. A  tanár tulajdonképpen az a kivételes személy, aki önnön tudását elsősor-
ban mások (és nem önös célok) érdekében gyarapítja. És nyilvánvaló módon 
minél többet tanul önmagának, annál jobban képes mások (a tanulók) érdekeit 
szolgálni. 
 

14. Őszintén szólva, roppant elégedett vagyok akkor, amikor annak ténye tuda-
tosul bennem, hogy rendületlenül, folyamatosan, állhatatosan és megállíthatat-
lanul törekszem a legjobbakat nyújtani hallgatóimnak, de mindig elszomorít, és 
keserűséggel tölt el, hogy olykor a leglelkesebb és leglendületesebb buzgólkodó 
erőfeszítéseim ellenére sem igazán sikerül a legjobbakat nyújtanom. 
 

15. Eredményes tanárnak kizárólag akkor tarthatod magad, ha a változatos is-
meretek, értékek, készségek, képességek, szokások vagy attitűdök (sajátos di-
daktikai helyzetekben történő) átörökítése révén, illetve azok építő erejére tá-
maszkodva részint sikerül eltávolítanod, részint pedig semlegesítened a növen-
dék biopszichikus lényéből és fejlődési környezetéből mindazt, ami akadályozza 
szabad önmagává válását, ami fékezi önmagára találását, illetve ami visszatartja 
identitástudatának kibontakozását, ami késlelteti személyiségének valós önkitel-
jesülési folyamatát, és annak lehetőségét, hogy sikeresen azzá formálódjon, 
amivé formálódhat, hogy azzá individualizálódjon, amivé individualizálódhat 
(és amivé/akivé génjei által meghatározott potenciális fejlődési lehetőségeinek 
alapján egyszersmind individualizálódnia kell). 
 

16. Nem érhet el megfelelő színvonalat, illetve nem lehet elfogadható eredmé-
nyességű az a közoktatási rendszer, amelynek központi tartópillérét és deklarált 
alapelvét nem az az eszme alkotja és hatja át, mely szerint nemre, származásra, 
életkorra, vallásra, nyelvre, etnikai hovatartozásra, egészségi állapotra, kultúrára, 
családi háttérre és eredetre való tekintet nélkül minden gyermek számára a lehe-
tő legjobb minőségű oktatást kell nyújtani. 
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17. Örökké mélyen megdöbbentett, hogy egyes gyakorló tanárok szakmai sze-
repkörüket sem szellemi teljesítményekkel, sem adekvát pedagógiai attitűdök-
kel, sem elhivatottsággal és felelősségtudattal, sem empátiás és kommunikációs 
kompetenciákkal, sem önfejlesztő és önművelő törekvésekkel, sem pedig etikai 
eszmékkel nem tudták alátámasztani. Ugyanakkor mindig sajnálattal állapítot-
tam meg azt is, hogy némely hallgató hallgatói státusát olykor sem megismerési 
érdeklődéssel, sem tanulási vággyal, sem intellektuális eredményekkel, de még 
jellemességgel vagy kulturált szociális viselkedési módokkal sem tudta igazolni.  
 

18. Rég lemondtam arról az illúziómról, hogy tanárként tökéletes, illetve hibátlan 
vagyok, mint ahogyan arról a vágyálmomról is, mely szerint hallgatóim  eszményi 
és makulátlan lények. 
 

19. Ha az egyetemi hallgató csak hallgat, sikeresen és elmélyült megértésre ala-
pozottan gyakorlatilag semmit meg nem tanulhat. 
 

20. A nevelési folyamatban – egy fontos célkitűzésnek megfelelően – egyfelől 
hatnunk kell annak irányában, hogy a növendék fogadja el és higgye el tanítá-
sunkat, értsen egyet és váljon elkötelezetté a bemutatott mintáinkkal és példá-
inkkal szemben, interiorizálja hatásainkat, azonosuljon értékeinkkel, szokása-
inkkal, attitűdjeinkkel, meggyőződéseinkkel vagy nézeteinkkel. Másfelől azon-
ban – kritikai gondolkodását fejlesztendő – arra kell bátorítanunk és ösztökél-
nünk a tanulót, hogy tanításunkat mindig pozitív kételkedéssel és egyfajta hitet-
lenséggel közelítse meg, hogy az új ismeretekhez logikailag megalapozott fenn-
tartásokkal, elemzési és értékelési kritériumokra alapuló aggályokkal közeledjen, 
hogy megkérdőjelezve az új hatásokat vagy információkat, kétségeire feleletet 
keresve szűrjön át mindent saját értelmezési hálózatán, kognitív szerkezetén, 
egész belső megismerési rendszerén. 
 

21. Annak ellenére, hogy a didaktikai szakértők az idők során az oktatás vi-
szonylatában mindig újabb és újabb elméleteket, egyre hatékonyabb eljárásmó-
dokat és eszközöket dolgoztak ki, mondhatni jobbnál jobb ajánlásokat, egyre 
hitelesebb elveket és normákat fogalmaztak meg, a pedagógusok a gyakorlat 
terén ugyanazokat a hibákat szinte folyamatosan mégis elkövették. 
 

22. Ha jól belegondolok, el kell ismernem, hogy az oktatási folyamat egyes ké-
nyesebb helyzetei, a tanulókhoz fűződő kapcsolataink problematikusabb esetei, 
a tanítási-tanulási folyamat kritikus, zavaros vagy negatív töltetű szituációi 
(alaphelyzetben és szerencsés körülmények között) azzal a pozitív következ-
ménnyel járhatnak, hogy pszichológiai érzékünk fokozódik, pedagógiai tapinta-
tunk és empatizáló képességünk erősödik, egész nevelési attitűdünk csiszoló-
dik, finomodik. Ebből fakadóan az elkövetkezőkben nagyobb esélyünk lesz a 
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problematikus növendékek eredményesebb kezelésére, véleményeik és elképze-
léseik figyelmes meghallgatására, a kritikus helyzetek megoldására vagy saját né-
zeteink elfogadtatására. Ugyanakkor feltehetően sikeresebbek leszünk a tanulók-
kal kialakult konfliktusaink kezelésében, valamint a hozzájuk fűződő formatív, 
feszültségektől mentes és érzelmileg is kielégítő viszonyulásaink fenntartásában. 
 

23. A pró és kontra érvek sokasága miatt nem tudom eldönteni, illetőleg nem 
vagyok meggyőződve annak tekintetében, hogy tanárként képes-e a tanulók 
valódi, őszinte, elmélyült és cselekvő szeretetére (és nyilván az abból nyert 
energiák révén az azok iránti önzetlen törődésre, gondozásra, gyöngédségre, 
megértésre, tiszteletre, felelősségre stb.) az a pedagógus, aki szülőként nem élte 
plenárisan meg a saját gyermeke iránti szeretet csodálatos, mondhatni legmaga-
sabb rendű, egyetemes és kardinális érzését. 
 

24. Nem egyszer megfigyelhettem, hogy egy hosszabb oktatási ciklus végén 
egyfelől a hallgató jelentős mértékben az és annyi, amennyit a tanárok (hatásaik 
révén) képesek voltak benne megalapozni, kiépíteni vagy valóra váltani, másfe-
lől pedig a tanár is jó részben az és annyi, amennyit a hallgatók (visszajelzéseik 
révén) képesek voltak benne kifejleszteni, megalkotni vagy létrehozni. 
 

25. Jó okom van annak feltételezésére, hogy a sikeres tanárban a szakmai elég-
tételek rendszerint nem megnyugvást, nem ellazító kielégültségérzést, nem 
harmónia- és összhangalapú pszichoemocionális élményeket, nem rendezettsé-
gi vagy kiegyensúlyozottsági lelki állapotot váltanak ki, hanem ellenkezőleg, jó 
értelemben vett professzionális zaklatottságot, mentális tónusfokozódást, moz-
gósító érzelmi és intellektuális felkavartságot, egyfajta spirituális rendszertelen-
séget és türelmetlenséget, energiát nyújtó szellemi ingerültséget, izgatottságot és 
feszültséget gerjesztenek. 
 

26. A mindenkori hivatalosságoknak, a menedzsmenti és hatalmi illetékeseknek 
a közoktatásra vonatkozó általános véleményét szerintem az alábbiakban lehet-
ne összefoglalni: „A rendszerben minden aránylag jól zajlik, nincsenek  külön-
leges problémák, a színvonal nem túlzottan alacsony, a tanárok felkészültségé-
vel nincsenek bajok, a tanulók és az osztályok nem okoznak gondokat, az olva-
sás, írás és számolás minősége megfelelő, az iskolán belüli erőszak mértéke el-
fogadható szint alatt van, gyakorlatilag nincsen jelentősebb szükség innovációra 
vagy reformra, nincs igény a kialakult tan- és módszertani rend megváltoztatá-
sára vagy az oktatási szokások felcserélésére, az iskolák relatíve jól üzemelnek, a 
szervezeti, adminisztrációs és menedzsmenti dolgok sem mennek rosszul, a 
tanítást és a tanulást övező szabadságfok egészen megfelelő, az esélyegyenlőség 
úgy-ahogy biztosítva van, nem alakulnak ki kétségbeejtő pedagógiai szituációk, 
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nincsen tudomásunk teljesen elfogadhatatlan tanári vagy tanulói viselkedési 
módokról, a pedagógusok felelősséggel törődnek a növendékekkel és kemé-
nyen dolgoznak, az esetleges rendellenességeket kozmetikázással ki lehet javí-
tani, a kötelező oktatásból kimaradó vagy lemorzsolódó, mint ahogyan a dro-
gozó, alkoholizáló, kiskorúan anyává váló, agresszív, bűnelkövető vagy öngyil-
kosságot megkísérlő tanulók részaránya elenyésző, a rendszerben nincsenek 
különösebb diszfunkcionalitások, nem történnek nagy és végzetes tévedések, 
abszurditások, életidegen vagy életellenes események, a rendszert lényegében 
nem érinti semmilyen válság. 
 

27. Míg az értelmes ember – nagy tudásából, kiterjedt szempontrendszeréből, 
valamint változatos megközelítési módozataiból és sokféle elemzési szintjeiből 
fakadóan – számos nehézségbe ütközik, amikor önnön személyének legbelsőbb 
jegyeit óhajtja felkutatni, tisztázni és megismerni, addig az ostoba – mondhatni 
éppen szegényes elemzési, egysíkú értelmezési és szerény fejtegetési mecha-
nizmusainak köszönhetően – sokkal gyorsabban és közvetlenebbül, jóval pon-
tosabban tapint rá, és célzatosabban ragadja meg lényegi sajátosságait. 
 

28. Jól ismert tény, hogy olykor egyes növendékek nem megfelelő viselkedése 
vagy attitűdje a pedagógusban belső feszültséget, ingerültséget és haragot (ne-
gatív érzelmet) kelt, illetve egyfajta ideges lelki zavar megélését váltja ki. Ennek 
a feldúlt vagy kiborult lelkiállapotnak az elhivatott szakemberben meglepő mó-
don nem demotiváló, nem szorongást vagy depressziót keltő hatása van, ha-
nem ellenkezőleg, energiát, további munkakedvet, valamint erős ösztönzést 
nyújt az elkövetkező oktatási tevékenységhez. Ebből arra következtetek, hogy a 
pedagógusi pálya sikeres és kreatív gyakorlásának nem igazán kedvez a kényel-
mes, nyugodt, teljesen kiegyensúlyozott, feszültség- és problémamentes lelkiál-
lapot (annak ellenére, hogy általánosan elfogadott az az érvelés, miszerint a si-
ker elsődleges tényezője valamennyi munkaterületen a lelki nyugalom). 
 

29. Vajon tudja-e tanítványait igazán szeretni, implicite sikeresen nevelni-oktat-
ni az a pedagógus, aki azokat nem tekinti saját gyermekeinek? 
 

30. Sajnos, egyre több példát találok annak igazolására, hogy az életben való 
boldoguláshoz manapság már nincs is oly nagy szükség az iskolai sikerességre. 
 

31. Nem ritka az a múlt rendszerben nevelkedett személy, aki gondolkodásával, 
attitűdjeinek rendszerével, értékrendjével és egész magatartásával ma frappán-
san azt bizonyítja, hogy a kommunista iskola hírhedt nevelési embereszménye, 
nevezetesen a sokoldalúan fejlett, minden téren kiművelt, mindenhez értő és 
mindent tudó, erkölcsileg feddhetetlen, jellemes, tudatos, felelős és kötelesség-
tudó új ember (úgymond a mindenoldalúan kinevelt személyiség) formálása 
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illuzórikusnak, életidegennek, fantasztikusnak, erőszakoltnak, irreálisnak, ter-
méktelen tévhitnek, hatástalan rögeszmekergetésnek, egyszóval teljesen megva-
lósíthatatlannak bizonyult. 
 

32. Könnyen megtörténhet, hogy a nevelési folyamatban a növendék növekvő 
önállósága, valamint kritikai gondolkodásának erősödése, éppen az önállóság és 
a kritikai gondolkodás további alakítását célzó nevelési hatások eredményessé-
gét ássa alá. 
 

33. Mikor önnön személyed lényegi ismérveit akarod felkutatni és megismerni, 
az objektivitás (voltaképpen az érzelemmentesség) biztosításának céljával el 
kellene távolodj magadtól. Ekkor azonban azzal szembesülsz, hogy a legbel-
sőbb vonások, a legérzékenyebb sajátosságok és a legintimebb jegyek csak köz-
vetlen közelről ragadhatók meg. Ebben az esetben pedig megfigyeléseid mindig 
hitelességet romboló emocionális töltettel fognak rendelkezni. 
 

34. A tanár-diák kapcsolat vagy kölcsönös tiszteleten alapul és érzelmi kötődési 
szálak által energizált, vagy egyszerűen nem létezik mint a fejlődés szempontjá-
ból hasznos interperszonális reláció. 
 

35. Az erkölcsi és esztétikai nevelés számára egyaránt fontos kritériumot jelent 
az a rejtett pszichológiai mechanizmus, mely révén valamely etikus emberi tett 
az érzékeny szemlélőben esztétikai élményt hoz létre (hisz az érzéki úton ráérez 
és átéli az adott tett esztétikai tartalmát), illetve melynek alapján valamely cse-
lekvés vagy viselkedés esztétikai jellege morális színezetű érzéseket is kelt (hisz 
a szemlélődő felismeri és átéli az azokban lappangó erkölcsi tartalmakat). Ezek 
szerint úgy vélem, hogy az erkölcsi és esztétikai nevelés között  fennálló sziner-
gikus kapcsolat voltaképpen abban áll, hogy az esztétikai élmények megélése 
segíti és ösztönzi az erkölcsi fejlődést, mint ahogyan a morális élmények tapasz-
talása favorizálja és formálja az egyén esztétikai érzékenységét, fejlődését. 
 

36. Talán érdemes lenne explicit módon törvénybe foglalni (pl. alkotmányba 
ott, ahol ez még nem történt meg), hogy a családban minden gyermek kincs, az 
iskolai osztályban minden tanuló számít, a társadalomban pedig minden ember 
érték. Ennek alapján pedig szükséges lenne folyamatosan tudatosítani és nép-
szerűsíteni azt a normatív követelményt, mely szerint semmiféle etnikai, faji, 
vallási, nyelvi, származási, nemi, életkorbeli, foglalkozásbeli, politikai, egészség-
beli, szociális vagy más egyéni sajátosság soha nem indokolhat egyenlőtlen bá-
násmódot, soha nem nyújthat okot valamely hatalomnak hátrányos megkülön-
böztetésre, esélyegyenlőség-csökkenést kiváltó cselekedetre. Noha senki sem 
tökéletes, mégis mindenkiben egyéni és szociális síkban egyaránt kamatoztatha-
tó potenciális erő lakozik. 
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37. Számos korábban megtapasztalt konkrét példa alapján tudom ma kijelente-
ni, hogy a sikeres, formatív és konstruktív, pedagógiai szempontból értékes és 
mindkét fél számára hasznos tanár-diák kapcsolat történésekben sosem szegé-
nyes, sosem csendes, érzelmi élményekben sohasem egyhangú és sohasem szű-
kölködő, semmikor sem zökkenőmentes, semmikor sem eseménytelen, soha-
sem konfliktus nélküli. 
 

38. Tapasztalati tények alapján jelenthetem ki azt, hogy a magas kíváncsisági 
szinttel megáldott hallgatók – egy jól ismert közmondás üzenetének ellent-
mondva – nem öregedtek meg hamarabb, hanem (a folyamatos kérdésfeltevés, 
az intenzív információkeresés vagy az érdeklődésalapú vizsgálódás vágy révén) 
tudásukat fokozottabban bővítették, gondolkodásukat áthatóbban fejlesztették, 
szakmai intelligenciájukat sikeresebben csiszolták, egész szellemi életüket  el-
mélyültebben gazdagították. 
 

39. A tanár-diák konfliktusokban esetenként sajnos előfordul az is, hogy a ta-
nárt a növendék éppen a korábbiakban kialakult rossz tulajdonságai vagy jel-
lembeli defektusai, a már előzetesen lerögzült helytelen szokásai vagy deviáns 
viselkedési formái révén győzi le. 
 
40. Az utóbbi időben nehezen találni olyan oktatáspolitikust, aki nyilatkozatok-
ban ismételten ne erősítené meg, hogy ő a közoktatás ügyét, a fiatal nemzedé-
kek kiművelését és a szociális élet gyakorlására való minél sikeresebb felkészíté-
sét mindig is lelkiismeretesen, szívvel és lélekkel képviselte, hogy rá alapvetően 
az önzetlen jó szándék jellemző, ugyanakkor az őszinte, az építő, valamint az 
etikailag megalapozott jobbító törekvés, és semmi szín alatt nem keresi a maga 
hasznát, nem óhajtja személyes vagy hatalmi érdekeit érvényesíti, nem vezérlik 
önös vagy valamilyen külső hatalmasságoknak való engedelmességből fakadó 
célok. 
 

41. Egy érdekes nevelési paradoxon abban áll, hogy olykor a kialakult pedagó-
giai helyzet apró-cseprő és kis léptékű történései, a legtöbbször lényegtelen sze-
repet játszó feltételei, rendszerint irreleváns és csekély jelentőségű eseményei, a 
résztvevők egyes jelentéktelennek tűnő megnyilvánulásai (például egy halkan 
kimondott szó, egy egyszerű gesztus, egy pindurka pillantás, egy parányi mo-
soly stb.), akár a nevelő, akár a növendék számára, adott körülmények között, 
pillanatok alatt nagy horderejű jelentést nyerhetnek, új és mély értelmet kaphat-
nak, egyből felfokozott hatást válthatnak ki és roppant jelentős pozitív vagy 
negatív pedagógiai értéktartalommal telítődhetnek. 
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42. Gyakorlatilag nem létezhet tanulókra irányított oly annyira kisméretű peda-
gógusi tett, annyira banális didaktikai cselekvés, oly jelentéktelen szociális meg-
nyilvánulás, oly közömbös ténykedés vagy oly mellékes viszonyulás, amelynek 
ne lenne igen fontos pedagógiai üzenete és jelentős erkölcsi konnotációja. 
 

43. Minél mélyebbre nézel önmagadba az önmegismerés szándékával, annál 
biztosabban fogsz áldozatává válni annak az illúziónak, hogy belső állapotaidat, 
mélyebben fekvő lelki tulajdonságaidat és történéseidet, pszichikus működései-
det képes vagy pontosan megismerni. 
 

44. Ha saját életedben nem vagy képes tervszerűséget, harmóniát, egyensúlyt, 
pontosságot, rendszerességet és rendet teremteni, akkor tanítványaid viszonyla-
tában ezek kialakításával ne is próbálkozz. 
 

45. Egy személyes vélemény személytelen kifejtése, azaz érzelmi involváltság 
hiányában, illetőleg egyéni hangnem, az én beleszövése és szenvedélyesség nél-
kül történő kifejezésre juttatása nagymértékben elveszti szuggesztív erejét és 
transzferálhatóságát. 
 

46. Ismerek több olyan vérbeli pedagógust, akinek a pálya iránti szeretete a 
szakmai kellemetlenségek, fájdalmak és szenvedések halmozódásának ellenére, 
éppen azok mértékében fokozódik. 
 

47. Amennyiben a pedagógiai fogalmak, helyzetek, tevékenységek vagy történé-
sek értelmezése mindig perszonális, és az nem ténybeli, hanem minden esetben 
szubjektív, esetenként egészen elfogult igazságot határol körül, gyakorlatilag 
egyetlen pedagógiai koncepció sem lehet kifogástalan, egyetlen neveléselmélet 
sem lehet tökéletes. 
 

48. A nevelési tevékenység gyakorlása, voltaképpen a gyermek lelki életének 
formálása rendszerint azzal az érdekes következménnyel jár, hogy a kifejtett 
pedagógiai erőfeszítésekkel párhuzamosan, egy rejtett pszichológiai mechaniz-
mus révén, a nevelő lelki élete is lépésről lépésre művelődik, és ekképp az egyre 
alkalmasabb lesz a gyermeki lelkület formálására.  
 

49. Csak annak lenne szabad iskolába járnia, aki már kritikai gondolkodással 
rendelkezik –, hogy ne váljék az explicit vagy implicit indoktrináció áldozatává, 
és tudjon ellenállni a manipulációs nyomásoknak vagy a (rendszerint valamilyen 
hatalmi érdekekkel összefüggésbe hozható) mesterkélt hatásgyakorlásoknak –, 
azonban (sajnos) nem rendelkezhet kritikai gondolkodással csak az, aki már jó 
minőségű iskolázottsággal rendelkezik. 
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50. Minél erőteljesebben akarták a régi kommunista rendszerben uniformizálni 
és homogenizálni az iskolás tanulókat (és nyilván ennek alapján az állampolgá-
rokat és az egész társadalmat) a nevelés és az oktatás révén (azonos tanterv, 
azonos kultúra, azonos nyelv, egyenruha stb. segítségével), minél elszántabban 
óhajtották a növendékek egyéniségét eltörölni, személyiségüket pedig egységesí-
teni, egyhangúvá és egyöntetűvé, azaz szabványossá tenni (mert a sokszínűség-
ben és a másságban veszélyforrást láttak), annál hangsúlyosabban került felszín-
re az individuális jellegek, a személyes sajátosságok, illetőleg az egyéni különbö-
zőségek megcáfolhatatlan pszichológiai valósága. 
 

(Következő számunkban folytatjuk) 
   

 


