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Fodor László 

 

Gondolatok a nevelésről 

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

(folytatás) 
 

101. A személyes evolúciójában megtorpant, önnön szellemi élete és egész 
személyisége szervezésében leállt, esetleg alacsonyabb szinten megrekedt, folya-
matos és intenzív önképzésre nem alkalmas, ki nem kristályosodott vagy 
leépült pszichointellektuális mechanizmusokkal rendelkező, betokosodott, ki-
égett, elfásult, érzéketlen, unott, úgymond lelketlen pedagógus még őszinte jó 
szándékának, lelkes hajlandóságának és tenni akarásának, illetve tudatos akarati 
erőfeszítéseinek ellenére sem lesz képes a növendékek fejlődését megfelelően 
orientálni.  
 

102. A sivár és szegényes lelki életű, önmagára élénken nem figyelő, önnön lé-
nye iránt nem érdeklődő, pszichés világának periodikus felfrissítéséről, szemé-
lyiségének folyamatos gazdagításáról (esetenként annak alapos átszervezéséről 
vagy újraépítéséről) lemondó, önmagát megvizsgálni, felfedezni és megismerni 
nem tudó vagy nem akaró, s ekképp az önismeret vagy az önértéktudat által 
szolgáltatott jelentős erőforrásokról lemaradó pedagógus a növendékeket sem 
megismerni, sem megérteni, sem szükségleteiket és érdekeiket megragadni, sem 
pedig fejlődésüket hathatósan befolyásolni nem lesz képes. 
 

103. Életünk minden szakaszában, a már korábban kiépült tudásunkat (művelt-
ségi szintünket, gondolkodási módunkat, gyakorlati cselekvési reakcióinkat, ér-
zelmi tartalmainkat, magatartási formáinkat, kommunikációs készségeinket 
stb.) csakis úgy tudjuk üzemképes állapotban hosszú távon megőrizni, ha az 
egyetemes értelemben vett tanulás révén azt időnként felújítjuk, ha olykor-oly-
kor átszervezzük, ha állandóan újrarendszerezzük, ha örökkön-örökké erősítjük 
és gyarapítjuk. 
 

104. Talán nem járok messze a valóságtól, ha azt állapítom meg, hogy az iskolai 
oktatás – legalábbis hazai tájakon – mind ez idáig nem tudott teljesen kigyó-
gyulni abból a (meglehetősen régen szerzett) betegségéből, amely az enciklopé-
dikus és konzumerista, azaz mennyiségi szempontoknak a kulturális és polgári, 
azaz minőségi kritériumok feletti kóros uralkodásában nyilvánul meg. 
 

105. Nem válhatsz sikeres pedagógussá, ha nem vagy képes a folyamatos tanu-
lásra és fejlődésre, ha nem vagy motivált a megállás nélküli önképzésre, ha nem 
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vagy elkötelezett önnön személyiséged permanens tökéletesítése iránt, ha nem 
vagy érzékeny a szakmai problémákkal és kihívásokkal szemben, ha meggyő-
ződéssel nem vallod a felelősség, az interaktivitás, a differenciálás, az erőszakról 
való lemondás, a tekintélyelnyerés és a változatosság elveit, ha szellemi életedet 
nem hatják át az alapvető humánértékek, ha nem éled meg a szabadság, a 
függetlenség, az autonómia, a reflektivitás, a haladás, a dialógus, a reciprocitás, 
a szabad választás, az önismeret, az önértékelés és az empátia szükségességét, 
ha nem vagy képes a növendékekhez fűződő nevelési kapcsolatodat személyes-
sé színezni, valamint elmélyülten érzelmi alapúvá tenni. 
 

106. Szakmai szempontból nem lehetsz teljesen sikeres, ha tanári tanultságod 
és képzettséged nem ágyazódik elégséges rátermettségbe, a pályagyakorlás (mű-
vészeti része) által megkövetelt öröklött tehetségbe, továbbá, ha az nem táp-
lálkozik megfelelő mértékű vele született pedagógiai tapintatból és jó minőségű 
natív pszichológiai érzékből, végső soron, ha nem társul elegendő természetes 
emberi jó érzéssel és eredendő józan ésszel. 
 

107. Kizárólag a kultúrában rejlő roppant gazdag és polivalens formatív peda-
gógiai erőforrásokkal magyarázható, hogy egy és ugyanazon művelődési érté-
kek iskolai elsajátítása révén az egyén egyrészt olyanná válik, mint az adott (mű-
velődési) közösséghez tartozó többi ember, hisz kialakul nyelvi rendszere, 
(nyelvi, kulturális, nemzeti stb.) identitást nyer, megéli a hovatartozás biztonsá-
got nyújtó élményét, hagyományos attitűdöket és gondolkodási módokat vesz 
birtokba, szokásokat sajátít el stb. (és ez által nyilván alkalmassá válik a szociális 
beilleszkedésre, illetve a kultúrába való betagozódásra), másrészt azonban – ép-
pen az értékek sajátságos belső feldolgozásának, elrendeződésének, kiegészíté-
sének és elfogadási mértékének, illetve specifikus belsővé tételének, asszimilálá-
si módjának és mélységének alapján – elkülönül minden más egyéntől, egyedi 
és páratlan jelleget ölt. 
 

108. A pedagógus józan észen alapuló, tehát belső késztetésből fakadó megsej-
tései, öröklött struktúrákba gyökerező megérzései, előérzetei, elgondolásai, vé-
leményei, ráhangolódásai, viszonyulásai és cselekvései a növendékekhez kötődő 
személyközi kapcsolatok sikerességét képesek biztosítani. A pedagógusi józan 
ész jelentősége az oktatási aktivitás viszonylatában szerintem egyrészt abban ál, 
hogy azt kifejezetten a jó szándék és a nevelési cél vezérli, másrészt pedig ab-
ban, hogy a szép, erényes, illő, hasznos, értékes és jó intuitív megérzése, az 
elemi ésszerűség, az egyensúlyra, tiszteletességre és mértékletességre (a viselke-
dési korlátok vagy határok betartására) való eredendő erőteljes törekvés jellem-
zi. Ha jól belegondolunk, a józan ész és a naiv jóérzés attitűdje (nyilván nem 
csak a pedagógusok esetében) elsősorban tényleg nem a kiművelt értelemtől, 
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nem az élesen racionális és reflexív, nem az élénken tudatos dimenzióktól (nem 
a magas szintű tanultságtól, nem az egyetemi képzettségtől és a kifinomult 
értelmességtől) függ, hanem leginkább az egyén szellemi nemességétől, lelküle-
tének natív tisztaságától és emberségességétől (így tehát esetenként még azok 
hiányában is működőképes). Ezt az általános beállítódást, mint tapasztalatokból 
nyert korrektségre, megfelelőségre és értékességre való hajlandóságot nevezte 
volt Edmund Husserl (1859–1938) osztrák filozófus „természetes szempont”-
nak vagy „természetes attitűd”-nek.  
 

109. Mint tanár soha nem veszítheted el sem intellektuális becsületességedet, 
sem erkölcsi mércédet. 
 

110. Más foglalkozások képviselőitől eltérően a tanárt szerencsés módon jóval 
gyakrabban (gyakorlatilag nap mint nap) érik a pályagyakorlás síkján olyan (jó 
és rossz) hatások, amelyek következtében önreflexiós képessége és önismerete 
fejlődik, önbecsülése pontosodik, szakmai tudása és tudatossága folyamatosan 
tágul, a „még jobban tevés” szándéka intenzívebbé válik, professzionális érzé-
kenysége és pszichológiai érzéke fokozódik, a pedagógia világára vonatkozó 
felfogása pedig szüntelenül újraszerveződik, és egyre árnyaltabbá válik. 
 

111. Úgy vélem Apáczai Csere János (1625–1659), a magyar pedagógiai 
gondolkodás atyja, az erdélyi magyar iskolázási kultúra eredeti és elkötelezett 
harcosa, tragikus sorsú és mély elhivatottságú tudós tanár, a legtisztább pedagó-
giai optimizmus és a legnemesebb szakmai hozzáállás megtestesítője, életének 
síkján legalább négy olyan jellemző tulajdonságról tett tanúbizonyságot, amely-
ről (a több mint három és fél évszázad távlatában) bátran példát meríthetnek 
napjaink pedagógusai is: 

– céltudatossággal munkájának élt; 
– személyiségét a maga teljességében az oktatás szolgálatába állította; 
– a növendékek tanítása egész mentális rendszerét átfogta, teljes lelkületét 
eltöltötte; 
– a minőség kérdése, illetve az oktatás tökéletesítésének (például az anya-
nyelven történő oktatás) gondolata folytonosan foglalkoztatta. 

 

112. A tanítási-tanulási folyamat nem érheti el teljességét, ha a tanulókban nem 
fejlesztjük ki a reflexív attitűdöt, illetve az önreflexió, a metakogníció, az önér-
tékelés és önszabályozás képességét is, tulajdonképpen annak hajlandóságát, hogy 
saját tanulási tevékenységük és megszerzett tudásuk kapcsán elemzés tárgyává 
vegyék, illetve tudatos értékelő szándékkal felmérjék saját személyükről meg-
alkotott véleményüket, megismerési folyamataik lezajlásának módját, és olyan 
fontos kérdéseket tegyenek fel önmaguknak, mint például: Mit is tanultam ma? 
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Miképpen sajátítottam el az adott ismereteket? Hogyan is gondolkodtam? 
Milyen alternatív eljárásmódozatokat alkalmazhattam volna? Miként fogom 
hasznosítani a megtanultakat? Vajon minek megtanulására vagyok képes?  
 

113. A nevelés és oktatás gyakorlásának során – bármilyen nagy szaktudással, 
szakmaszerűséggel és tudományossággal végzi is azt – a pedagógus lényegében 
artisztikus tevékenységet fejt ki, mert hiszen munkájának eredménye – alkalma-
sint az emberi személyiség – minden esetben egymagában álló kreáció, páratlan 
mű (esetenként remekmű), egyfajta exkluzív, egyszeri és megismételhetetlen 
művészi alkotás. 
 

114. Korunk alapvető kihívásainak – interkulturalizmus, fenntartható fejlődés, 
fokozott információs és számítástechnikai haladás, környezetvédelem, szegény-
ség, szenvedélybetegségek, gazdasági válság, szegregációs törekvések, értékbi-
zonytalanság, munkanélküliség, felgyorsult szociális változások, információs 
társadalom kibontakozása, élethosszig tartó tanulás stb. – kapcsán nem nehéz 
arra következtetni, hogy a pedagógiai világ jelenségein való konstruktív elmél-
kedés szükségessége, a tág értelemben vett nevelés kérdéskörére irányuló széles 
körű tudományos kutatás nélkülözhetetlensége, az egyre jobb oktatási model-
lek, elméletek és iskolázási megoldások keresése, egy alapjaiban megújult és a 
mindennapi valósággal szervesen összecsengő oktatáspolitikai és pedagógiai 
gondolkodásmód kibontakoztatása, a pedagógusképzés szerkezeti és tartalmi 
innovációja, valamint a pedagógusok neveléstudományi műveltségének folya-
matos felfrissítése talán soha nem volt időszerűbb, mint napjainkban. 
 

115. Számos népszerű számítógépes játék erőszakos, nem egyszer lövöldözős, 
verekedős, gyilkolásos vagy szadista témája könnyen aktiválhatja, illetve előbb-
utóbb életre keltheti a gyermekben eleve benne rejlő öntudatlan agresszivitást, 
mozgósíthatja és helytelen irányba orientálhatja a gyermek vele született egoisz-
tikus érdekeivel és ösztöneivel összefüggő nyers energiáit vagy szunnyadozó 
hajlamosságát. Ugyanis ezekben a játékokban a résztvevő gyakorta a konfrontá-
lódásra és a harcias viadalokra, a kegyetlenkedésre, az ellenség üldözésére és 
elpusztítására, a fájdalom és szenvedés okozására, a romboló cselekedetekre és 
közösségellenes magatartásra kap igencsak érzékletes mintákat, illetőleg azok 
utánzására való erős ösztönzést. A számítógépes játékok nagy többsége éppen 
ennek alapján jelent figyelemre méltó pszichológiai veszélyforrást. 
 

116. Az oktatásnak egypár újabb erőforrás bevezetésével vagy egyes menetköz-
ben eszközölt, gyakorta kozmetizálásszerű korrekciókkal történő erősítése, 
amely a pillanatnyi kritikus helyzetet nem képes sarkalatosan megváltoztatni, 
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hanem éppen ellenkezőleg, azt alapelemeiben továbbra is fenn fogja tartani, a 
tanárok szenvedéseit, az esélyek egyenlőtlenségét vagy az erőszak mértékét 
egyáltalán nem fogja csökkenteni (vagy megszüntetni), és a tanulók tanulási 
eredményességét sem fogja láthatóan növelni.  
 

117. Egy társadalomban nem épülhet és nem tökéletesedhet a demokrácia, ha a 
felnövekvő nemzedékek nevelése elsődlegesen nem az emberi szolidaritásérzés 
fejlesztésének, ha nem az összetartozási és együttérzési szellem, a reciprok kö-
telesség- és a segítségvállalás kiművelésének, ha nem az emberek közötti köl-
csönös megértés és a szociális felelősség normája formálásának, ha nem a 
barátság, a tolerancia, az elfogadás és a megértés erősítésének, ha nem a sza-
badság és az egyenlőség kialakításának explicit célját követi. 
 

118. Egyfelől az tűnik tagadhatatlannak, hogy napjainkban bármilyen magas 
szintű képzettsége is van a pedagógusnak, az nem tud megfelelő hatásokat 
gyakorolni vagy adekvát fejlesztő aktivitásokat megszervezni, egyszóval nem 
képes elégségesen sikeres oktatást megvalósítani, ha nem rendelkezik a szüksé-
ges tárgyi-anyagi feltételekkel, képességeinek hatósugarát kiszélesítő és a gyer-
mekek tanulását számottevően segítő oktatási eszközökkel, megfelelő tansze-
rekre, minőségi berendezésekre és felszerelésekre vonatkozó elegendő kellékek-
kel. Másfelől azonban az is igaz, hogy bármilyen jó minőségű eszközök, bár-
mennyire modern készülékek és gépezetek, akármilyen digitális műszerek és 
anyagok vagy infrastrukturális feltételek állnak is rendelkezésére, azok önma-
gukban nem képesek kompenzálni a pedagógus felkészültségbeli hiányosságait, 
szaktudományos tudásának elégtelenségeit, tantárgy-pedagógiai, pedagógiai 
vagy pszichológiai műveltségének deficitjeit. 
 

119. Ha jó a nevelés, jó a jövő is. Ha rossz a nevelés, rossz a jövő is. Ha azon-
ban nincs nevelés, nincs jövő sem. 
 

120. Az eredményes önreflexió, metakogníció, önértékelés és önszabályozás 
képességére kizárólag sikeres önreflexióra, metakognícióra, önértékelésre és ön-
szabályozásra képes pedagógus taníthat. 
 

121. A tanulás tanítása, mint napjaink oktatásának központi jelentőségű, az 
élethosszig tartó tanulás perspektívájában és korunk jellegzetességeinek alapján 
körvonalazódott nagy léptékű célkitűzése légüres térben nem kivitelezhető, így 
tehát egyáltalán nem zárhatja ki az értékes, lényeges, időszerű és hasznos (a leg-
fontosabb műveltségi területekről származó) ismeretek tanulásra való felajánlá-
sát, hisz végső soron ezek az ismeretek alakítják ki az egyén egész szellemi éle-
tének sajátságos formáját.  
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122. Tanításodban csak akkor leszel sikeres, ha a tanulók viselkedésén és tevé-
kenységén keresztül képes vagy betekinteni azok külső (képi és nyelvi), vala-
mint belső reprezentációinak állományába, mentális képzeteik készletébe, a kül-
világ dolgainak észlelése következtében kialakult pszichikus (az ismeretek egy-
fajta hálózatát megalapozó) nyomaik rendszerébe, az elmében szerveződő és a 
memóriában tárolt képzeti képződményeik állagába, illetve ha meg tudod is-
merni gondolkodásuk működésének pillanatnyi jellegét, továbbá, ha didaktikai 
tevékenységedet mindazok alapján, és nem saját világelképzelésed és gondolko-
dásmódod, nem a saját mentális működéseid jellegzetességeinek és mentalitá-
sod függvényében szervezed meg. 
 

123. Az iskolázás formáinak gyökeres megújítása, az oktatási rendszernek új 
fundamentumokra helyezése elképzelhetetlen a régi (elavult és idejétmúlt) alap-
struktúráktól való kardinális elszakadás nélkül. Ugyanis a régi mindig visszahúz-
za, gyengíti, hígítja, rombolja, aláássa és semlegesíti a ráépített vagy a hozzáil-
lesztett újat.  
 

124. A nagyvilág egyes oktatási rendszereiben olykor még napjainkban is 
felbukkannak olyan helyzetek, amelyekben a leghatékonyabb pedagógiai mód-
szerek és a legkorszerűbb oktatástechnikai eszközök segítségével az iskolai ok-
tatás nem igazán tisztességes, hanem éppen ellenkezőleg, alantas és manipulált 
célokat követ, amikor a tanítás mesterkélten elvakít vagy álnok módon indokt-
rinál, amikor infantilizál, fanatizál vagy kétes értékű nézeteket popularizál, 
amikor fokozottan ideologizál, hangulatot és elfogultságot kelt, vitatható nor-
mák és szabályok, káros felfogások és hiteltelen elméletek irányában káros 
propagandát folytat, amikor rossz készségek, vacak szokások vagy elvetemült 
hagyományok fenntartására törekszik. 
 

125. Nem lehet jó az a nevelői szó, amely nem sugall szép tetteket, nem 
szuggerál helyes cselekvéseket és elfogadható viselkedéseket. 
 

126. Pillanatnyilag a pedagógia talán legsürgetőbb feladata abban áll, hogy a 
tanulóknak az információs és kommunikációs technológiákhoz való közvetlen 
hozzáférésének, az ismereteknek szinte már semmilyen korlátba nem ütköző, 
változatosabbnál változatosabb korszerű technikai eszközök által elősegített 
könnyed elérésének (nyilván veszélyeket is magában rejtő) körülményei között, 
egyre pontosabban tárja fel annak perspektíváját és lehetőségeit, hogy miként 
lehetne eme értékes és komplex forrást minél sikeresebben az iskolai tanulás 
szolgálatába állítani. 
 

127. Az olvasási képesség sikeres kifejlődése, az olvasás értékelésének, szerete-
tének, szükségletének, élvezésének és ízlésének kibontakozása csakis a me-
séskönyvek olvasásával kezdődhet el. 
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128. Pedagógusként légy kész minden pillanatban a jó szót kimondani, a szép 
tettet megtenni, az igazat keresni, a valódi értékek iránt elköteleződni, azokat 
hordozni, modellálni és közvetíteni. 
 

129. Számos jel utal arra a sajnálatos tényre, hogy manapság tanáraink nagy 
többsége pedagógiai szempontból magára hagyottan, pszichológiai egyedüllé-
tük, magányosságuk, valamint szaktudományos bezártságuk, elidegenedettsé-
gük és elszigeteltségük körülményei között dolgozik. 
 

130. Talán sehol máshol nem fordult elő olyan arányban, mint a romániai köz-
oktatásban az a paradoxális helyzet, melyben valamely reformcélzatú, látszólag 
jobbító szándékú innováció, egy-egy elégségesen át nem gondolt vagy 
megfelelő mértékben ki nem kísérletezett, tudományos adatokkal alá nem 
támasztott, azonban társadalmi-gazdasági vagy politikai érdekek alapján 
követelt intézkedés bevezetése nem hogy nem javította az oktatás terén meg-
mutatkozó diszfunkcionalitásokat, nem hogy nem pótolta a fennálló hiányossá-
gokat és a minőségbeli elégtelenségeket, hanem éppen ellenkezőleg (és abszurd 
módon), még jobban megzavarta az iskola működését, még jobban elmélyítette 
azt a válságot, amelyben oktatásügyünk évek óta vergődik. 
 

131. Minél több érzelmi élménnyel szembesül egy előadáson a hallgató, annál 
nagyobb lesz az az élménydússági szubjektív érzése, amely képes a feldolgo-
zásra előadott információk tömkelege által gerjesztett ismeretsűrűségi tudatát 
lazítani, az idő kitágulásának megélését, implicite az abból is fakadó telítettség, 
fásultság vagy fáradtság érzésének mértékét csökkenteni. 
 

132. Ha pedagógiai múltunk rossz beidegződései, a helytelen nevelési módoza-
tokra vonatkozó örökségünk, valamint a poroszos elemekkel még mindig átita-
tott merev oktatási hagyományaink uralma alól nem tudunk végre teljesen fel-
szabadulni, nem lesz sem bátorságunk, sem törekvésünk, sem elégséges szabad-
ságunk, sem pedig képességünk a nevelést ténylegesen tudományos alapokra 
helyezni, a legújabb genetikai, pszichológiai, filozófiai, szociológiai és antropo-
lógiai szempontokat figyelembe venni és érvényre juttatni, az oktatás folyama-
tának elméletét újra megalkotni, az iskolázás egész rendszerét teljes körűen és a 
jövőbe tekintően mintegy újragondolni.  
 

133. A gyermekek iránt érzéketlen vagy semleges érzéseket tápláló pedagógus a 
gyermekkor pszichológiai funkcióját sem tudja megragadni, annak lényegét 
nem képes átlátni, a gyermekkori fejlődés (biopszichoszociális) folyamatának 
sajátosan bonyolult jellegét ebből fakadóan nem tudja majd megérteni, követ-
kezésszerűen teljesen alkalmatlannak fog bizonyulni egy eredményes pedagógiai 
folyamat megvalósítására. 
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134. Meglátásom szerint az oktatás mai válságát, az iskola szilárd támpontokat 
nélkülöző sodródását, a tanárok csüggedtségét, kedveszegettségét és perspek-
tívavesztettségét, továbbá az őket érő igazságtalanságokat, a szakmai megpró-
báltatásokat és szenvedéseket, az időközönként bevezetett pszeudoinnovációk 
és ál reformintézkedések negatív súlyát, legújabban az új (már senki nem tudja 
hányadik) oktatásügyi miniszter plágium gyanúját sajnos ma senki nem veszi 
olyan komolyan, mint ahogyan azok megérdemelnék. 
 

135. Végre szeretnék egy olyan oktatásügyi hivatalosságot látni, akit a morális 
és intellektuális tisztességesség arra kötelezne, hogy nyilvánosan ismerje be hi-
bás elgondolásait, bocsánatkérően vallja be nem megfelelő (az iskolai oktatás 
sajgó hiányosságait felszámolni nem képes) rendeleteit és rejtett (nem pedagó-
giai) érdekeket szolgáló intézkedéseit, a pszichológiai és pedagógiai elvekkel, 
valamint a gyermekek szükségleteivel és személyiségfejlődésüket biztosító té-
nyezőkkel összeegyeztethetetlen, az interkulturalizmus, a demokratizmus vagy a 
humanizmus értékeivel összeférhetetlen és visszahúzó ténykedéseit. 
 

136. Ha a tanítás számodra egy olyan ügy, amit szeretsz, ha azt hivatásnak vagy 
küldetésnek tekinted, szakmai személyiséged fokozottan megszépül. 
 

137. Hibát vét az a pedagógus, aki a gyermek eredendő tetterejét, természeti 
belső vitális energiáját – nyers akaratát és dacosságát, dinamikus impulzusait, 
vele született megküzdési erőforrásait és elemi ellenálló képességét, aktivitási 
ösztönét és fáradhatatlanságát – nem levezetni vagy elvezetni, és nem is értéke-
síteni vagy hasznosítani akarja, hanem mindenképpen megtörni, visszafogni, el-
fojtani és leblokkolni, mert hiszen ez az eleve adott természeti energiaforrás a 
fejlődés elsőrendű mozgató tényezője. 
 

138. Egy társadalomban nem épülhet a humánus dimenzió, nem tökéletesedhet a 
demokrácia és nem fokozódhat a civilizáció, ha a felnövekvő nemzedékek szer-
vezett oktatása elsődlegesen és explicit módon nem az emberi szolidaritás fej-
lesztésének célját követi, ha nem az emberek közötti kölcsönös felelősség-, kö-
telesség- és segítségvállalás cselekvő beállítódásának kialakítására, ha nem a mo-
rális cselekvés, a tisztelet, a tolerancia, a bizalom, a megértés, a kooperáció és a 
szociális felelősség normájának formálására helyezi a legnagyobb hangsúlyt. 
 

139. Napjainkban talán nincs lényegesebb tanári felelősség, mint segíteni a 
növendéket abban, hogy egyre tudatosabb és reflexívebb megismerő és tudás-
szerző lénnyé váljon, hogy önmaga képességeit a rendelkezésre bocsátott tanu-
lási források révén alkalmasint építeni és fejleszteni tudó, magát a tanulás mód-
ját és technikáját, valamint a tanulás iránti elhatározottságát, szándékosságát, ér-
dekeltségét és motiváltságát pedig önnön személyisége központi kompetenciá-
jává alakítani képes tanulóvá fejlődjön. 
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140. Nagyszerű lenne, ha a végzős diákok annak tudatában hagynák el az isko-
lát, hogy a szépirodalom kivételesen értékes, semmi mással nem helyettesíthető 
és pótolhatatlanul szükséges szellemi táplálék, és annak olvasása egyrészt az 
egyént emberségesebbé és szellemileg érettebbé, másrészt az emberi életet gaz-
dagabbá, termékenyebbé, tartalmasabbá, élmény- és örömtelibbé, illetve szebbé 
teszi, hisz felpezsdíti az egyén fantáziáját, élénkíti érzelmi világát, serkenti gon-
dolkodását, erősíti nyelvi rendszerét, megérinti és mozgósítja egész lelki vetüle-
tét, gazdagítja műveltségét, fejleszti személyiségét. 
 

141. A Cecil Reddie, Edmond Demolins, Paul Robin, Sebastian Faure, Francisco 
Ferrer, Ovide Decroly, Maria Montessori, Edouard Claparède, Paul Geheeb, 
Adolphe Ferrière, Rudolf Steiner, Janusz Korczak, Roger Cousinet, Alexander 
Sutherland Neill, Peter Petersen és Célestin Freinet nevével fémjelzett „Új ne-
velés” mozgalma is – a mélyrehatóan megváltozott társadalmi, gazdasági, tech-
nológiai és kulturális körülmények között – mára már meglehetősen régivé vált. 
 

142. A pedagógus gyermekek iránti szeretetének nélkülözhetetlen szerepe a 
nevelési folyamatokban többek között azzal is összefüggésbe hozható, hogy az, 
mint konzisztens érzelem aktív törekvés nemcsak a gyermeki személyiség és 
önmaga természetének felfedezésére, minél hitelesebb megismerésére, valamint 
pontos megértésére, hanem eltökélt szándék és serkentő indíték is az önisme-
ret-alapú önfejlesztésre, önművelésre, önnön lénye jobbá tételére, fokozatos tö-
kéletesítésére. A növendékekre irányuló, torz és irracionális elemektől mentes 
pedagógusi szerető képesség tehát az önfejlesztést nemcsak lehetővé teszi, ha-
nem hathatósan ösztönzi is. Ebből természetszerűleg következik, hogy szakmai 
síkban csakis a gyermeket szeretni képes pedagógus fejlődik, illetőleg csak az 
nem tokosodik be és nem ég ki, a pályagyakorlás vonatkozásában pedig csak az 
nem válik érzéketlenné, érdektelenné, rugalmatlanná, értéktelenné.  
 

143. Tájainkon az oktatáspolitikába gyakorta szép számmal és nagy igyekezettel 
olyanok is belemártják magukat, akiknek sem az oktatásmenedzsment, sem az 
iskolaszervezés, sem pedig a nevelési gyakorlat problematikájához alapjában 
véve nincsen semmik közük (gőzük), hisz nem rendelkeznek semmifajta okta-
tás- és iskolatörténeti képzettséggel, nem birtokolnak korszerű pedagógiai és 
pszichológiai műveltséget, a jelenlegi iskolázási kultúra sajátosságait, kihívásait 
és távlati fejlődési irányait, az oktatásgyakorlat pedagógiai tényezőit, szükséges 
személyi és tárgyi feltételeit, valamint annak metodikai körülményeit pedig 
egyszerűen nem képesek átlátni.  
 

144. A mindennapi élet síkján megmutatkozó nagyszámú illemtelen (illetlen), 
másokat károsító, megalázó vagy megszégyenítő, mások fölött uralkodó, azok 
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személyes méltóságát sértő, önhitt, felületes, önző, tapintatlan és érzéketlen vi-
selkedések többek között azt igazolják, hogy iskoláinkban a viselkedéskultúra 
fejlesztése, a növendékek illemtudásának és illedelmes (az emberek közötti 
érintkezéses kapcsolatokat vezérlő szociális konvenciókat és íratlan erkölcsi 
normákat érvényesítő) magatartásának alakítására, motiválására és bátorítására 
vonatkozó törekvés, az illemtan oktatása, illetve az olyan emberi tulajdonságok 
formálása, mint amilyen például a tiszteletadás, az előzékenység, az udvariasság, 
a figyelmesség, a tapintatosság, a kiegyensúlyozottság, a modorosság, a pontos-
ság, a szerénység, a tárgyilagosság, a türelmesség, az önuralom, a törvényesség 
vagy az ízlésesség, legalábbis az utóbbi időkben, megengedhetetlenül silány mi-
nőségű. 
 

145. Elvitathatatlannak tartom, hogy csakis a szeretetnyújtás képessége, illetve a 
szeretetadás gyakorlása gátolhatja meg az ember önmagától és embertársaitól 
való elidegenedését, szociálisan magányossá, elhagyatottá, magának valóvá és 
izolálttá válását, visszafordíthatatlan depresszióba és passzivitásba esését, ere-
dendő életösztönének és létkedvének csökkenését, az önnön személyét érintő 
gondoskodásról való lemondását, személyisége művelésének és létfeltételei biz-
tosításának elhanyagolását.  
 

146. Ma már tényként kell elfogadnunk, hogy a hatékony tanítás (mint ahogyan 
a sikeres tanulás is) nemcsak a kognitív képességek megfelelő működését, ille-
tőleg nemcsak elégséges értelmi erőfeszítések kifejtését feltételezi, hanem – ta-
lán számottevőbb mértékben – az emocionális érzékenységet és reaktivitást, az 
érzések kiváltódását, az emóciók lángra lobbanását, a fenntartó és serkentő ma-
gasabb rendű (intellektuális, morális és esztétikai) érzelmi élmények kibontako-
zását is. 
 

147. Az oktatástudományokban ma már az elsődleges kutatási cél nem annyira 
a tanítás újabb módszereinek, illetve a tudás hatékonyabb átörökítési módoza-
tainak feltárása, hanem inkább a tanulási forrásokhoz való eredményes hoz-
zájutás, illetve az azokból való haszonhúzás (intelligens tudásnyerés) konkrét 
lehetőségeinek és egyre eredményesebb formáinak tisztázása, az új kommuni-
kációs és információs technológiákban rejlő valóság-megismerési lehetőségek 
kimutatása, valamint az azokhoz kapcsolható új tanulási eljárások és technikák 
kimunkálása. 
 

148. Amit nálunk az oktatásügyi hivatalosságok az elmúlt időkben hangzatosan 
az oktatási rendszer reformjának neveztek, az rendszerint nem volt egyéb, mint 
egy-egy menetközben eszközölt egyszerű korrigálás, mint néhány újabb eszköz 
vagy forrás bevezetésének szimpla elrendelése, mint némely teljesen hibásnak 
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bizonyult elem semlegesítése vagy a korábbiakban bevezetett, de hatástalannak 
bizonyult intézkedés eltörlése, mint a tanítási-tanulási folyamatban felmerült 
problémákra vonatkozó, de azok alapjait és legmélyebben található gyökereit 
majd soha nem érintő szerény helyreigazítás, mint az akut elégtelenségeket és 
hiányosságokat felszámolni nem képes kis léptékű változtatás és átdolgozás, 
mint valamely szerkezeti összetevő puszta kozmetizálás jellegű módosítása vagy 
(általában hiteles kutatási adatokkal alá nem támasztott) sima felcserélése. 
 

149. A hagyományőrzők a pedagógiai valóság terén nagy ügybuzgósággal 
rendszerint a rossz hagyományokat, illetve a hosszú idők alatt megcsontoso-
dott, a kor sajátosságaival már nem egyező, jelentősen elavult strukturális és 
funkcionális elemeket is mindig át akarják menteni. 
 

150. Végső soron minden hiteles iskolareform célja egyrészt a gyermekek isko-
lán belüli életkörülményeinek jobbítása, másrészt pedig a tanulási tevékenysé-
gük feltételeinek korszerűsítése, illetőleg a tanulást előidéző didaktikai helyzetek 
fejlesztése. 
 


