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A jellem fogalma 
 
 
  A jellem fogalmának meghatározásakor célszerűnek tartjuk azokból a 
különbségekből kiindulni, amelyek eredetének és funkcióinak alapján elkülöní-
tik a jellemet a személyiség más alapvető komponenseitől, de mindenekelőtt a 
temperamentumtól. Ugyanis eme különbségek alapján éppen azok a jellemzők 
körvonalazódnak, amelyek a jellem tartalmi jegyeit tükrözik. Tehát azt állapít-
hatjuk meg, hogy a vérmérséklettől eltérően – amely mint köztudottan bio-
genetikai meghatározottságának síkján erőteljesen a személy öröklöttségéből 
táplálkozik, s kimondottan a személyiség energetikai és dinamikai vetületére 
vonatkozik –, a jellem a személyiség belső szociális és morális felépítményének 
jellegét, irányultságát, valamint minőségét érinti, következésszerűen alapvetően 
a külső környezeti feltételek, illetve a nevelési hatások függvénye. Míg a tem-
peramentum a szociális, morális és axiológiai tartalmak szempontjából teljesen 
semleges, addig a jellem éppen az aktuális társadalmi konvenciók, az alapvető 
etikai értékek, törvények, elvek és normák síkján körvonalazódik. 
 Az ógörög etimológiájú karakter elnevezésnek mint nemzetközi mű-
szónak kezdetben lenyomat, bevésett jel vagy pecsét volt a jelentése. Az emberi 
lények vonatkozásában pedig olyan sajátos jellemzők, illetőleg jellegek együtte-
sére és típusára, továbbá olyan specifikus egyéni életstílusra utalt, amelyek men-
tén az embereket meg lehetett különböztetni, illetve valamilyen kategóriába be 
lehetett sorolni. Az idők során a karakter lényegének értelmezése nem sokat 
változott, hisz Allport (1997, 42) tömör megfogalmazásában is az nem egyéb, 
mint az ember személyes jegye, személyiségvonásainak mintázata vagy élet-
stílusa. 
 A pszichológiában a jellem terminusát sokszor a személyiség fogalmára 
alkalmazzák. Számos szerző egyszersmind szinonimaként használja ezeket a 
kifejezéseket. Egyes pszichológusok pedig teljesen mellőzik a jellem fogalmát, 
és kizárólag személyiségről értekeznek. Jó példa erre, hogy Carver és Scheier 
(1998) sokat idézett könyvének tárgymutatójában a jellem kifejezés nem talál-
ható meg. Mi azonban úgy véljük, hogy a jellem és a személyiség, noha szoro-
san összefüggő, mégis két különböző pszichológiai fogalom. Jól szemlélteti e 
helyzetet az a tény, hogy míg a személyiség kérdésével mindenekelőtt a sze-

 



mélyiségpszichológia foglalkozik, addig a jellem problematikájának vizsgálatát a 
karakterológia vállalja fel. A személyiség és a jellem között lévő szerves kapcso-
lat lényege éppen abban áll, hogy a jellem a személyiség egyik fő alkotóeleme. 
Ilyen megközelítésben jól látható, hogy a jellem szűkebb terjedelmű fogalom, 
mint a személyiség, tartalma pedig távolról sem olyan gazdag. A jellem azonban 
nem egy egyszerű vagy véletlenszerű személyiségjegy. Számos jel utal arra, hogy 
a jellem az emberi személyiség legmélyebb és ugyanakkor legszélesebb ívű 
strukturális magjellegű elemét tükrözi, amely nemcsak alapot szolgáltat minden-
nemű szociális adaptációt szolgáló megnyilvánulásnak, hanem azok egyfajta 
irányultságát és állandóságát is biztosítja. Éppen ezért lehetséges egyfelől a 
külső megnyilvánulások értelmezése révén az egyén legbelsőbb jellemzőire és 
követett értékeire következtetni, másfelől pedig a jellembeli vonások ismereté-
nek birtokában előre jelezni az egyén adaptív megnyilatkozásainak módját és 
formáit. Magyarán ez azt jelenti, hogy a jellem a személyiség megnyilvánulásai-
nak, illetve a megnyilvánulások jellegének előrejelzőjeként szolgál. Ennek a 
régebbről megfigyelt pszichológiai valóságnak kivételes pedagógiai jelentősége 
van, hisz egyrészt az nagy mértékben elősegíti a növendékek megismerését és 
azok pszichopedagógiai jellemzését, másrészt pedig jó lehetőséget ad arra is, 
hogy a pedagógiai folyamatok távlatában a tanulók lehetséges 
megnyilvánulásait, iskolai beilleszkedésük minőségét prognosztizálni lehessen. 
Amennyiben a jellemben megtalálhatók például az egyéni viselkedések okainak 
rendszere, a személyes aktivitás és kommunikáció motívumainak egész 
hierarchiája, valamint a felvállalt értékek adott rendje egyaránt, mondhatni 
könnyen lehet a növendékek személyiségére következtetni, és annak alapján a 
szükséges pedagógiai hatások logikáját és rendszerét kigondolni, megtervezni.  
 A jellem mint roppant bonyolult pszichológiai jelenség, a legvitatottabb 
fogalmak sorába tartozik, tudományos kutatása pedig napjaink pszichológiá-
jában meglehetősen felgyorsult. A karakterológia, mint a jellemproblematikát 
kutató (többnyire európai dimenzióval rendelkező) pszichológiai diszciplína 
azonban nem igazán tudott nagyobb jelentőséget és tekintélyt kivívni, a-
mennyiben ritkán tudott többet mutatni egyes vonáslisták vagy osztályozási 
szempontok kidolgozásánál, illetőleg meghatározott jellemtípusok leírásánál.  
A korábban megszervezett karakterológiai vizsgálódásokat ugyanis többnyire a 
deskriptív, s kevésbé az értelmező vagy magyarázó jelleg jellemezte. Ennek 
alapján egyes szakértők egyszerűen tagadják a jellem tudományának lehetőségét 
és annak létjogosultságát. Az utóbbi időkben azonban olyan próbálkozások 
történtek, amelyek a jellem komplex (magyarázó-integratív, piramidális vagy 
körkörös modelljeit óhajtják kidolgozni (Zlate Miu 2000). A kutatók ma is 
behatóan vizsgálják például, hogy tulajdonképpen miben is rejlik a jellem lé-



nyege, hogy hogyan változik a jellem állaga az idő múlásával, hogy miként szer-
veződnek egységgé a különböző komponensek, vagy hogy milyen összefüggés 
van a jellemvonások állománya és a személyiség működése között. Nyilvánvaló 
módon a személyiségpedagógia is fokozottan érdekelt a jellem kérdésében, és 
elsődlegesen azt vizsgálja, hogy melyek a legsikeresebb pedagógiai hatások a 
jellem fejlődésének viszonylatában, hogy milyen jelentősége van a környezeti 
tényezőknek és a korai (gyermekkori) tapasztalatoknak a jellem alakulásában, 
vagy hogy milyen törvényszerűségek érvényesülnek a gyermek- és ifjúkori 
jellemfejlődés folyamatában. Egyáltalán nem furcsa tehát, hogy ilyen kulcs-
kérdéseknek a távlatában, a legrégibb idők óta, nagyon változatos megkö-
zelítések mentén a jellemet igen sokféle módon értelmezték, s különböző alap-
vetések vonulatában eltérő módon határozták meg a különböző szerzők (Le 
Senne 1945; Zisulescu Ştefan 1976; Allport 1997; Bábosik István 1999; 
Ranchburg Jenő 2002). A jellemértelmezések alakulását vizsgálva Bábosik 
István (1999, 58) azt állapítja meg, hogy a jellem fogalma „eleinte túl nagy terje-
delmű, s minőségileg erősen eltérő fogalmi jegyekkel túlzsúfolt”, a későbbiek-
ben azonban a fogalom motivációs irányban fokozatosan letisztul. A legtöbb-
ször a jellem fogalmának meghatározásakor elsősorban az erőteljes, állandósult 
és általánossá vált vonásokra, illetve azok együttesére szoktak hivatkozni a 
szerzők.  
  Rókusfalvy Pál (2001, 124) szerint a jellem az egyén erkölcsileg is 
értékelhető magatartását, elsősorban akarati cselekvéseit, értékelő beállítódását 
jellemzi. Ilyen értelmezésben a jellem természetszerűen magában foglalja mind-
azokat a lelki tulajdonságokat, amelyek az egyéneknek a környező valósághoz, 
de mindenekelőtt a többi emberhez fűződő kapcsolataiban játszanak elsőrendű 
szerepet. A jellem kapcsolatban áll ezek szerint az egyénnek a világ fontos dol-
gaira és jelenségeire vonatkozó elképzeléseivel, filozófiai színezetű véleményei-
vel, morális felfogásával, eszményképeivel, egész életkoncepciójával és világ-
nézetével, de ugyanakkor szokásainak, jártasságainak, készségeinek és 
képességeinek rendszerével is. Egyfelől tehát a személyiség úgymond ideológiai 
és axiológiai jellegű képződményeivel, másfelől pedig annak konkrét, praktikus 
lehetőségeivel kerül szoros kapcsolatba. 
 A fentiekben kifejtettek alapján nyilvánvalónak tűnik, hogy a jellem 
mint magasrendű és komplex pszichikus képződmény rendkívüli jelentős helyet 
foglal el az emberi személyiség struktúrájában és annak adaptív működésének 
meghatározásában. Arra tudunk következtetni, hogy minden ember elsősorban 
a jelleme alapján nyilvánul meg mint személyiség, illetőleg mint valamely 
csoportnak (közösségnek, társadalomnak) többé-kevésbé értékhordozó tagja.  
A jellem fontosságát talán a legfrappánsabb módon Hoffman Rózsa (2004) 



fogalmazta meg, amikor azt írta: „A jellem hordozza a legmeghatározóbb mó-
don személyiségünk legmélyebb állandóságát. A jellem tesz bennünket ki-
számíthatóvá, megbízhatóvá és hitelessé, hiszen a jellemünknek köszönhető az, 
hogy hasonló erkölcsi helyzetekre mindenkor hasonló válaszokat adjunk.” 
 
 
A jellem alapvető dimenziói 
 
  Ha abból a felfogásból indulunk ki, hogy a jellem annak lényeges lehe-
tőségét foglalja magában, hogy az egyén adekvát cselekvései révén ténylegesen 
megvalósítsa a pillanatnyi belső értékrendjének, szükségleteinek, aktuális tervei-
nek és céljainak függvényében meghozott döntéseit, választásait vagy elhatá-
rozásait, akkor egyfelől annak egyértelmű axiológiai, illetve értékorientációs, 
másfelől pedig kifejezetten végrehajtó, illetve akaratlagos (volitív) dimenzióját 
különíthetjük el. Pedagógiai szempontból e két alapvető dimenziónak a jelentő-
sége éppen abban áll, hogy a nevelés folyamatában egyrészt messzemenően 
számolni kell a legjelentősebb emberi értékek iránti elkötelezettség alakításával, 
az egyéni értékrendszerek fejlesztésével, másrészt pedig a meghatározott érték-
rendszer pillanatnyi állapotának megfelelő külső reaktív és adaptív megnyil-
vánulások jellegzetes formáinak művelésével. Ugyanakkor figyelembe kell venni 
az egyéni megnyilvánulások mentén fontos szerepet betöltő, s mindenekelőtt 
morális értékek alapján működő önkontroll, önfegyelmezés serkentését. A vég-
rehajtás ugyanis (például valamilyen viselkedés vagy konkrét aktivitás elvégzése) 
mindig egy jól körülhatárolt erkölcsi színezetű szabályozó elv szerint történik – 
hiszen a jellem nem tükröz egyebet, mint a személy individuális erőforrásainak 
vagy hatólehetőségeinek etikai jellegű szervezettségi fokát –, amelynek követel-
ményeit csakis az önkontroll és önfegyelmezés segítségével lehet teljesíteni. 
 Arra következtethetünk, hogy mind az axiológiai, mind pedig az 
akaratlagos dimenzió síkján a jellem voltaképpen a személyiség szükséges vi-
szonyulási és értékorientációs alrendszerét, valamint lényeges erőbázisát képezi. 
 
 
A jellem mint a személyiség adaptív megnyilvánulásainak determináns 
tényezője 
 
 Az eddig elmondottak már megfelelő alapot nyújtanak számunkra an-
nak megfogalmazására, hogy a jellem a személyiség alapvető működéseinek 
hátterében levő ösztönző, orientáló, szabályozó, ok és motivációs jellegű, 
szerzett belső pszichikus konstrukció. Jó okunk van például annak megállapí-



tására is, hogy az ok és motivációs tényezők közül (talán az elemi szükségletek 
kivételével) a jellem mint változatos összetevők strukturált rendszere, nemcsak 
a legmagasabb szintű és a legtágabb ívű, hanem szerkezetének viszonylatában a 
legösszetettebb és a legnagyobb horderejű is. Bábosik István (1999, 57) is azt 
emeli ki, hogy a személyiség magatartást meghatározó belső feltételrendsze-
rének legmagasabb rendű eleme a jellem. A jellem fő funkciója két jelentős sík-
ban mutatkozik meg. Egyfelől a személyiség alapvető működéseit váltja ki, 
másfelől pedig azok erkölcsi színezetét biztosítja. Ezek szerint azt mondhatjuk, 
hogy funkcionális szempontból a jellem mindenekelőtt motivációs, tartalmi 
vonatkozásban pedig alapvetően morális természetű képződmény. Lényegében 
a jellemnek e kettős természetéből fakad, hogy benne számottevő személyi 
erőforrás rejlik, mindenekelőtt a társadalmilag legértékesebb és legmagasabb 
rendű emberi megnyilatkozások, az embernek embertársaihoz való, azaz sze-
mélyes és társas viszonyainak irányában. A kialakult jellem szintjén az egyén 
már csak minimálisan függ egy meghatározott helyzettől, hisz képes uralkodni a 
konjunkturális tényezők fölött. Ugyanakkor a jellem – mint stabilizáló mecha-
nizmus – határozza meg, hogy az egyes ember azonos vagy hasonló szituá-
ciókban azonos vagy hasonló módon nyilvánul meg. A jellem magjellegét, 
determináló és serkentő erőforrás minőségét az is jól bizonyítja, hogy a 
jellegzetes napi életszituációk széles skálájának viszonylatában tartósan ered-
ményes. Erőteljesen rányomja bélyegét nemcsak mindarra, amit az ember tesz, 
hanem arra is, hogy hogyan teszi azt, amit tesz. A jellem szinte kizárólag 
személyközi szituációkban, illetve interperszonális kapcsolatokban érvényesül, 
átfogva az egyénnek a környezethez, mindenekelőtt az embertársakhoz, de 
ugyanakkor önmagához való kapcsolatát, orientációját, valamint viszonyulását 
is, és energiatöltete révén meghatározza a személyiség összes működését, illetve 
a működések domináns irányulását, formáját és tartalmát, a legváltozatosabb 
szociális helyzetekben. 
 
 
A jellem szerkezete 
 
  Aligha kell bizonygatni, hogy a jellem szerkezetében többféle össze-
tevőt találunk. Ezek közül a jellem reaktivitást determináló erejének vonat-
kozásában a különböző szerzők mást-mást tartanak fontosnak. Például Bábosik 
István (1999) azt a jellemszerkezet-értelmezést fogadja el, amelynek megfele-
lően a jellem pedagógiai hatások következményeként kialakult szükségleti-
motivációs képződményekből – szokásokból, példakép-eszményképekből és 
meggyőződésekből – szerveződik össze. Mi is azt az álláspontot képviseljük, 



mely szerint a jellemösszetevők közül csupán háromnak van kivételesen fontos 
szerepe, azonban a példakép-eszményképeket nem soroljuk a legfontosabb 
összetevők közzé, a szokásokat pedig nem jellemkomponensként értelmezzük. 
Úgy gondoljuk, hogy a jellem részint dinamikus attitűdökből, részint állandó-
sult meggyőződésekből, részint pedig egységbe szerveződött változatos voná-
sokból épül fel. Mind az attitűdök, mind a meggyőződések és vonások egyfelől 
irányulásuk szempontjából lehetnek negatívak vagy pozitívak, másfelől pedig 
kettesével egymással szemben állóak, azaz ellentétesek. A jellembeli attitűdök, 
meggyőződések és vonások ugyanakkor különböző fokozatúak lehetnek, azaz a 
pozitív és negatív pólus között húzódó tartomány valamely pontján helyez-
kedhetnek el (polarizációjuk tehát különböző intenzitásokat ölthet). A jellem 
szerkezetében található összetevők száma pedig egy átlagosan kialakult jellem-
ben több százra tehető.  
 Fontos e helyen már most megjegyezni azt, hogy ezek az (olykor egy-
mástól nehezen elkülöníthető) összetevők a jellem struktúrájában nem egyszerű 
szummációban vagy puszta egymásmellettiségben jelentkeznek, hanem szerve-
sen egymásba egyesülten, kölcsönösen összefüggve, hierarchikusan, és többé-
kevésbé kiegyensúlyozottan egymásra szerveződve. Ez azt jelenti, hogy a jellem 
mint a személyiség rendszerének központi komponense (alrendszere), a maga 
során úgyszintén rendszert alkot. A jellem fejlődése ilyen értelemben nem je-
lent egyebet, mint az összetevők egyre magasabb szintű strukturálódását, az 
egyszerű halmazállapotukból egységes és szerves rendszerré való átalakulását, 
illetve integrálódását. A jellemnek eme rendszerjellegéből fakad, hogy az min-
dig mint egységes egész érvényesíti funkcióit, és nem az egyes attitűdök, meg-
győződések vagy elszigetelt vonások síkján működik. Bábosik István (1999, 61) 
is azt jegyzi meg, hogy az összetevők „nem atomizált formában töltik be 
jellemalkotó funkciójukat, hanem komplex együttesekbe szerveződve”. 
 Az attitűdök vonatkozásában már láthattuk, hogy azok az egyén több-
nyire szerzett érzelmi színezetű beállítódását, a valóság különböző jelenségeivel 
szembeni stabil pozícióját és olyan viszonyulásmódját, illetve olyan mentális 
készenlétét tükrözik, amelyek – többek között – igen intenzív érzelmi állapoto-
kat és reakciókat implikálnak. Mint általános és időben viszonylag hosszan tartó 
érzelem, az attitűd vonatkozhat akár személyekre, akár tárgyakra, akár pedig 
különböző helyzetekre, eszmékre, folyamatokra, eseményekre vagy problé-
mákra. Az attitűd mindenekelőtt olyan érzelmeket jelent, melyek meghatározott 
attitűdtárgyhoz kapcsolódva, annak pozitív vagy negatív értékelését tartal-
mazzák, és azzal szemben sajátos reagálási készenlétet (vagy hajlandóságot) 
alapoznak meg. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a reagálási készenlét a tényleges 
reakciók szükséges előfeltételét képezi. Minden attitűd az érzelmi összetevőn 



túl számos kognitív elemet és reagálási aspektust is tartalmaz. Ha az érzelmi, 
értelmi és reagálási elemek között teljes összhangot találunk, akkor erős és sta-
bil attitűdökről beszélhetünk. Gyakorta megtörténik azonban az is, hogy a há-
rom elem között nincs megfelelő megegyezés, mert olykor, amit valaminek a 
vonatkozásában érzünk, nem felel meg annak, amit gondolunk róla, vagy 
esetenként nem érzelmeinknek megfelelően reagálunk. Ebben az orientációban 
a nevelés feladatkörébe nemcsak a helyes attitűdök kialakítása tartozik, hanem a 
helytelen attitűdök megváltoztatása, valamint az érzelmi, értelmi és reagálási 
elemek közötti viszonyulási kapcsolatrendszer kiteljesítése és stabilizálása is. 
 Amennyiben az attitűdök értékekkel, törvényekkel, normákkal és alap-
elvekkel szembeni érzelmi álláspontokat is kifejeznek, egyértelműnek tűnik, 
hogy azok félreérthetetlenül szociális és nem biológiai alapokkal rendelkeznek. 
Az attitűdök társadalmi meghatározottsága „mindig konkrét társas összefüggés-
ben érvényesül, személyközi kapcsolatokban, csoportfolyamatokban születik és 
hat” (Csepeli György 1997, 221). Ezek szerint érthető, hogy az attitűdök köz-
vetlen és rendszerint erőteljes hatást gyakorolnak az egyén környezetéhez fű-
ződő kapcsolataira és adaptív reakcióira. Azt lehet mondani, hogy az attitűdök 
a személyiség megnyilvánulásainak egyfajta vezérlő tengelyét testesítik meg.  
 Az attitűdök jellemzőit Zisulescu Ştefan (1976) vázolta fel részletesen. 
A bukaresti pszichológus a következő jellemzőkről tesz említést: irányulás, 
intenzitás, elvszerűség, szembenállás, hierarchizálódás és stabilitás.  
 Az irányulás arra vonatkozik, hogy mindenfajta attitűd minden esetben 
valamilyen objektumra irányul. Ennek az irányulásnak a fundamentumát az 
egyén által az objektum viszonylatában megtapasztalt és közvetlenül érzett 
kellemes vagy kellemetlen érzelmi állapot képezi. Ezeknek az állapotoknak az 
alapján választódnak szét a pozitív és a negatív attitűdök. A kellemes állapot az 
objektumhoz való közeledési (elfogadási), a kellemetlen állapot pedig távolo-
dási (visszautasítási) tendenciákat és reakciókat vált ki. Az attitűd alapvető 
irányulási objektuma rendszerint a család, a szülők, a munka, a közösség vagy a 
másik ember. 
 Az intenzitás tulajdonképpen az attitűd erejét, a közeledési vagy távolo-
dási tendencia szilárdságát és energiatöltetét jelenti. 
 Az elvszerűség az attitűd azonosságát és integritását feltételezi, iden-
tikus feltételek közepette vagy hasonló helyzetek esetében. 
 A szembenállás azt jelenti, hogy az attitűdök egymással szembenálló 
párokban, kettesével ellentétes egységekben nyilvánulnak meg (például barátsá-
gos-barátságtalan). 



 A hierarchizálódás ténye arra utal, hogy az attitűdök a jellem szerke-
zetében egymás fölé és egymás alá rendelődnek, és hierarchikus struktúrába 
szerveződnek. 
 A stabilitás az attitűdök azon sajátossága, melynek szellemében azok 
nem változnak napról napra, bizonyos időperiódusok mentén viszonylagos 
állandósággal rendelkeznek. Megtörténhet, hogy adott személy valamely atti-
tűdje egész életén keresztül nem változik meg. Mindezek ellenére mégsem 
mondhatjuk azt, hogy az attitűdökre a túlzott merevség vagy a lezártság jel-
lemző, mert egyfajta rugalmassággal minden bizonnyal rendelkeznek. Így tehát 
adott feltételek vagy körülmények között megváltozhatnak, kisebb-nagyobb 
mértékben módosulhatnak. Ez a tény képezi a pedagógiai munka során az 
attitűdmódosítás lehetőségének, illetve a helytelen attitűdök megfelelő irányban 
történő megváltoztatásának pszichológiai alapját. 
 A meggyőződések jellegzetes, egyéni tapasztalatokon alapuló, intel-
lektuális és érzelmi töltettel egyaránt rendelkező, racionális megértés következ-
tében állandósult személyes állásfoglalások, illetve tudatos jellegű szilárd 
vélemények és eszmerendszerek. Mint mozgató és orientáló erővel rendelkező 
jellembeli képződmények, fontos szerepet töltenek be a személyiség minden-
fajta megnyilvánulásának belső irányításában, a döntéshozatalban, a konkrét 
cselekvések objektiválásában, az egész egyéni életvezetés kibontakozásában.  
A jellem szerkezetében található  meggyőződésekre elsősorban az jellemző, 
hogy azok alapvetően morális jellegűek, ugyanis az egyén és környezete közti 
összefüggést vezérlik. 
 Rókusfalvy Pál (2001, 152) a meggyőződést stabil értékeken alapuló, 
tartós, elvszerű gondolkodási séma és döntési készenlétként határozza meg. 
Ilyen értelmezésben a meggyőződés olyan belső szubjektív erőforrást alkot, 
amely képes egyrészt kiváltani és fenntartani az egyénnek a környezeti inge-
rekre adott konkrét cselekvéses reakcióit, másrészt döntő módon meghatározni 
azok jellegét. Ez az erőforrás azonban csak akkor kel életre, amikor a meg-
győződés intellektuális vetületéhez emocionális elemek is kapcsolódnak. 
Amennyiben egyetlen gondolatnak sincs önmagában vett ereje, arra van 
szükség, hogy ezt az érzelmi elfogadástól nyerjék el. A meggyőződések vo-
natkozásában is érvényes az az általános pszichológiai felismerés, mely szerint 
az értelem csakis az érzelmek közvetítésével válik valamire képessé. A meg-
győződések belső dinamikus hatóereje ezek szerint annál nagyobb, minél 
erőteljesebben támogatják a racionális eszméket az érzelmek. 
 Bábosik István (1997, 258) azt emeli ki, hogy a meggyőződések olyan 
szükségletté vált normák, elvek és eszmék gyanánt foghatók fel, amelyek ér-
telmi-tudatosító befolyás nyomán jelentkező belátás útján alakíthatók ki. Jól 



látható, hogy e meghatározás, amely a meggyőződések fejlesztésének metodikai 
módozatára is utalást tesz, azt emeli ki, hogy a meggyőződések alakulása szo-
rosan kapcsolódik a külső, változatos szociális csoportok elvárásaihoz, és 
mindenekelőtt az erkölcsi normák, elvek és eszmék tudatos elsajátítását fel-
tételezi. Figyelembe kell venni azonban egyfelől azt, hogy nem mindegyik 
megtanult külső elvárás interiorizálódik, amennyiben egyes elvárások nem nyer-
nek affektív burkolatot vagy nem létesül érzelmi közvetítés (amiből nyilván az 
következik, hogy nem mindegyik külső elvárás változik át meggyőződéssé), 
másfelől, hogy az érzelmi elfogadás és interiorizálódás különböző szinteken 
történhet (minek következtében a meggyőződések ereje is változatos lehet). 
Pedagógiai alapvetésben itt annak van kivételes fontossága, hogy a meg-
győződések formálásának folyamatában többek között arra is kell törekedni, 
hogy azok mindegyike egyre jobban interiorizálódjon. Ugyanis, ha a meggyő-
ződés minél átfogóbb körben nyer emocionális támogatást, ha minél el-
mélyültebben internalizálódik, akkor belső motivációs hatóképessége is annál 
erőteljesebb kell hogy legyen.  
 A jellem szerkezetében számos vonást is találunk. Ezek részint tényle-
ges, azaz erkölcsi jellemvonások (például szerénység, önteltség, őszinteség stb.), 
részint pedig akarati vonások (kitartás, törekvés, határozottság stb.). Míg az 
erkölcsi vonások a jellem szociális érettségét tükrözik, addig az akarati vonások 
a jellem erejét és szilárdságát. A jellemvonások sorában azonban találhatunk 
olykor emocionális (például szenvedélyesség) vagy intellektuális vonásokat is 
(például meggondolatlanság), amennyiben az ember érzelmi vagy értelmi meg-
nyilvánulásainak tartalma és orientációja bizonyos körülmények között jellem-
vonásokká alakulhatnak. A jellemvonások megközelítésében ma is mérvadó az 
az Adler (1996, 153) által kimunkált értelmezési elv, mely szerint jellemvonásról 
(legyen az bármilyen jellegű) „csak az ember és környezete közti összefüggés 
szempontjából beszélhetünk”. 
 A jellemvonások a személyiség azon specifikus vonásait alkotják, 
amelyek a személyiség jellegzetes irányulását szabják meg, s elkülönülnek a sze-
mélyiség más vonásaitól. Azt lehet mondani, hogy noha minden egyes jellem-
vonás tulajdonképpen (egyazon időben) személyiségvonás is, nem minden 
személyiségvonás képez jellemvonást. Vitathatatlan azonban, hogy a jellem-
vonás a legalapvetőbb személyiségvonások sorába tartozik. 
 Egyes pozitív vonásokról azt lehet megállapítani, hogy elsődleges sze-
repet játszanak a kialakult jellem szerkezetében. Olyan alapvető pozitív 
vonásokról van itt szó, mint például: őszinteség, becsületesség, tisztesség, tisz-
telet, megbízhatóság, felelősség, méltóság, tolerancia (elfogadás), következetes-
ség, lelkiismeretesség, segítő hajlandóság, integritás, empátia, szorgalmasság, 



önfegyelem, nagylelkűség, figyelmesség, állhatatosság, kezdeményezés, pontos-
ság, lojalitás, rugalmasság, elkötelezettség stb. Wes (2002) úgy véli, hogy a 
változatos jellemvonások közül a következő hat játszik tartópillér szerepet: 
őszinteség, tisztelet, felelősség, becsületesség, segítőkészség és civil szellem. 
Látható, hogy mindezek a vonások alapvető humánértékekből táplálkoznak, s 
erkölcsi szempontból erényeket jelentenek. Azt lehet mondani, hogy a jellem-
nek eme pozitív vonásai voltaképpen a személyiség alapvető erkölcsi tulajdon-
ságait testesítik meg. A személyiség jelleme azonban negatív előjelű, morális 
szempontból elítélendő, negatív értékekhez kapcsolódó vonásokkal is rendel-
kezhet (és rendszerint rendelkezik is), ugyanis egyrészt gyakorlatilag nem létezik 
kizárólag pozitív (vagy negatív) vonásokból felépült jellem, másrészt tapaszta-
lati tény, hogy változatos helyzetekben az embernek különböző, esetenként 
egyenesen ellentétes vonásai érvényesülhetnek. Ugyanakkor ismeretes, hogy 
mindegyik pozitív vonásnak van egy ellentéte, vagy fordítva, minden helytelen 
vonásnak van egy szociomorálisan értékes, azzal mintegy szembenálló meg-
felelője (szerénység – önteltség, önzetlenség – irigység, jólelkűség – rosszlelkű-
ség, pontosság – pontatlanság, bátorság – gyávaság stb.). Az egyén valamely 
tényleges vonása mindig a két szélsőséges és egymással ellentétes vonás között 
található. Köztudott, hogy az iskolás növendékek esetében gyakorta megfigyel-
hető például a lustaság, a hazudozás, a passzivitás, a szemtelenség, a durvaság, a 
szeszélyesség, a félénkség, a dacosság vagy a negativizmus bizonyos foka.  
A változatos, többnyire pozitív vagy inkább negatív irányban elhajló jel-
lemvonások együttese a személyiségnek a környezethez, a társadalomhoz, a 
természethez, önmagához, de elsősorban az embertársakhoz fűződő kap-
csolatrendszerének sajátságos etikai mintázatát határolja körül. Amikor valakit 
kiemelkedő jellemnek nevezünk – írja Allport (1997, 43), morális kiválóságára 
gondolunk. Folytathatnánk a fenti gondolatot azzal, hogy ha valakit jellem-
telennek vagy rossz jelleműnek ítélünk meg, akkor egyfelől arra utalunk, hogy 
az adott személy nem rendelkezik erkölcsileg kívánatos vonásokkal, másfelől 
arra, hogy erkölcsi szempontból kifogásolható vonásokkal rendelkezik (illetve 
megnyilatkozásaiban nem ragaszkodik erkölcsi elvek, normák és törvények 
betartásához). A jellemes emberre tehát mindenekelőtt az jellemző, hogy alap-
vető erkölcsi elveket meggyőződésszerűen vall, azokhoz szilárdan ragaszkodik, 
s mindenfajta körülmények között szigorúan és következetesen azok szellemé-
ben jár el, azok függvényében cselekszik. A „jellemtelen”, azaz a rossz jellemű 
ember pedig ellenkezőleg, nem rendelkezik megfelelő fejlettségi szinten és 
elégségesen stabilizálódva azokkal a belső tartalmakkal, amelyek megalapoznák 
a szociálisan értékes és morálisan elfogadható, konkrét élethelyzetek vonat-
kozásában kibontakozó adaptív megnyilvánulásait. Érdemes az előbbiekből 



leszűrni azt, hogy a jellem tulajdonképpen az egyén társadalmi és erkölcsi 
értékét fejezi ki. Voltaképpen azt mutatja, hogy ami szociális és morális szem-
pontból fontos, hasznos és értékes a társadalom számára, az fontos-e, hasznos-
e és értékes-e az egyén számára is, vagy nem.  
 Egy ilyen szerkezeti elgondolás függvényében egy ember jellemének 
megismerése tulajdonképpen azoknak az attitűdöknek, meggyőződéseknek és 
vonásoknak a feltárását jelenti, amelyek alapján valószínűsíteni lehet valamely 
életszituáció viszonylatában kiváltódó, pozitív vagy negatív irányban elhajló 
cselekvésmódját, megnyilvánulásainak jellegét és egész rendszerét. A jellem 
megismeréséhez pedig a legsikeresebben és a legkönnyebben a személyiség 
külső megnyilvánulásainak elemzése, mindenekelőtt a viselkedések vizsgálata 
vezet el. Pedagógiai szempontból érdemes azonban felfigyelni arra a fontos 
tényre is, hogy a jellem a személyiség megnyilatkozásaiban nemcsak megnyil-
vánul, illetőleg nemcsak egyszerűen megmutatkozik, hanem folyamatosan for-
málódik is. Mindennapos pszichológiai tapasztalat, hogy a jellem az egyéni 
reakciókban, éppen azok átláthatóságának alapján feltárul, de ugyanakkor azok 
lezajlásának folyamatában csiszolódik, árnyalódik, finomodik és stabilizálódik 
is. 
 A jellem szerkezeti bonyolultságából, az összetevők roppant nagy szá-
mából, illetve a vonásoknak a pozitív és negatív síkon megnyilvánuló árnya-
lataiból fakad, hogy a jellem alapvetően egyedi (páratlan) képződmény, amely 
nagymértékben hozzájárul a személyiség egyszeriségének megalapozásához is. 
A jellemről is ugyanazt állapíthatjuk meg, amit a személyiség egészéről is mond-
tunk, nevezetesen, hogy noha minden embernek van (jó vagy rossz) jelleme 
(még az úgynevezett jellemtelennek is), hisz mindenki kapcsolatba kerül szemé-
lyi környezetével és valamilyen módon a környezeti összetevők viszonylatában 
megnyilvánul, gyakorlatilag nem létezhet két vagy több azonos jellemű ember. 
Ez azt is jelenti, hogy az egyéni jellemek határtalan sokfélesége az emberi 
személyiségek mérhetetlen sokszínűségének egyik fontos meghatározója. 
 
 
A jellem egységessége és dinamikája 
 
  Az egyén jellemében foglalt háromféle alapvető komponens, illetve a 
komponensek változatos elemei egymással összefüggnek, sajátos pszichológiai 
eredetű rendezőkritériumok alapján egymással kölcsönhatásba kerülnek, 
hierarchizálódnak, egységesülnek és integrálódnak. Ennek megfelelően termé-
szetesnek tűnik, hogy a jellem a maga teljes egységességében, szintetikussá-
gában és egészlegességében működik. Ebből az egységből azonban domináns 



szerepük, erejük és állandóságuk révén olyan összetevők emelkednek ki, 
amelyek a jellemnek, illetve az egész személyiség arculatának alapvető és lénye-
ges elemeit képezik. Noha minden egyes jellemkomponens bizonyos szinten és 
valamilyen módon kifejezi a személynek a világhoz, a környezethez (mindenek-
előtt embertársaihoz) fűződő viszonyát, a domináns komponenseknek mégis 
egyfajta vezető szerepük van. Mindenekelőtt ezeknek az uralkodó összetevők-
nek az alapján lehet az embereket osztályozni, meghatározott jellemtípusokba 
besorolni. 
 A jellem egységességéből, valamint a domináns attitűdök, meggyőző-
dések és vonások állományából következik, hogy gyakorlatilag nem lehet egy 
személy vonatkozásában annak csupán egyetlen jellembeli összetevőjéről (pél-
dául egyetlen vonásáról) beszélni, csak kizárólag az egész jelleméről. Nem lehet 
egy személyt egyetlen jellemvonásának alapján megítélni, csak domináns 
vonásainak állománya, illetve egész jelleme ismeretének révén. A jellem egysé-
gessége képezi az alapját annak a könnyen megfigyelhető sajátosságnak, hogy a 
normális felnőtt személy lényegesen nem változtatja megnyilvánulásait kon-
junkturális körülményekből fakadó s elfogadott értékeivel szemben álló okok-
ból kifolyólag. 
 Pedagógiai vonatkozásban itt azt mondhatjuk, hogy a jellemnevelés 
lényeges célkitűzése a megfelelő jellemösszetevők kifejlesztésén túl, a jellem 
stabilitásának és egységességének (egyesültségének) megalkotása, amennyiben 
az érett jellemre mindenekelőtt az összetevők stabilitása és integráltsága 
jellemző. A jellem mindezek ellenére hosszú távon nem egy merev és meg-
csontosodott konstrukció, hanem bizonyos szintű képlékenységgel és dina-
mikával rendelkező képződmény. Nem lehet tehát figyelmen kívül hagyni, hogy 
a jellem egyes összetevői meghatározott ráhatások, egyes környezeti és inter-
perszonális kapcsolatok körülményei között megváltozhatnak, módosulhatnak, 
kicserélődhetnek, fellazulhatnak, vagy ellenkezőleg még jobban megszilár-
dulhatnak. A jellem tehát (akárcsak az egész személyiség) talán sohasem jut el 
egy tökéletesen kifejlődött és teljesen kész állapotba. A jellembeli dinamika 
megcáfolhatatlan ténye képezi egyrészt a jellem folyamatos fejlesztésének, 
tökéletesítésének vagy újrastrukturálásának kézzelfogható lehetőségét, másrészt 
az egyes negatív összetevők (például a helytelen vagy etikailag rossz vonások) 
megváltoztatására vagy felcserélésére irányuló pedagógiai erőfeszítések pszicho-
lógiai alapját. 
 
 
 
 



 
A jellem fejlesztésének gyakorlati lehetőségei 
 
  Amennyiben a jellem alapvetően az úgynevezett értékattitűdök, nézet-
meggyőződések és erkölcsi-akarati vonások rendszerében jut kifejezésre, 
fejlesztésének alapvető síkjai kézenfekvőnek mutatkoznak. Nem ennyire egyér-
telmű azonban a fejlesztés metodikai része, hisz nagyon változatos és sokféle 
megalapozású tantárgy-pedagógiai koncepcióval szembesülünk. 
 A jellem fejlesztése voltaképpen a legfontosabb konkrét élethelyzetek 
és viszonyok tekintetében helyesnek és létfontosságúnak megítélt attitűdök, 
meggyőződések és pozitív vonások alakítását jelenti. Továbbá a helytelen atti-
tűdök és meggyőződések, valamint a negatív vonások kialakulásának megelő-
zését, vagy a már korábban kialakult és rögzült hibás jellemösszetevők sem-
legesítését, megváltoztatását.  
 A jellem fejlesztése az általános erkölcsi nevelés vonulatában zajlik le, 
és fő célja a növendékek felkészítése arra, hogy kialakult pozitív jellembeli 
értékeiknek függvényében nyilvánuljanak meg a szociális élet terén, azoknak 
megfelelően ténykedjenek, éljenek. Lickona (1991) is úgy véli, hogy a jellem-
nevelés azt a szándékos pedagógiai erőfeszítést jelenti, mely révén segíteni lehet 
a növendékeket abban, hogy az etikai értékeket értsék meg, fogadják el, és azok 
szellemében járjanak el. Ezek szellemében azt lehet mondani, hogy a jellem-
fejlesztés az erkölcsi nevelés legfontosabb célkitűzését képezi. Nem kétséges 
tehát, hogy a jellemnevelés folyamatában az erkölcsi nevelésben jól bevált 
módszertani utasításokat kell követni. Ezek szerint a fejlesztés már a gyermeki 
fejlődés korai szakaszaiban sikeresen elkezdődhet. Mint központi erkölcsi 
nevelési feladat a jellemformálás a szociális konvenciók és a morális értékek 
tudatosítását, az etikai elvek, képzetek, fogalmak, ismeretek, indítékok, normák, 
szabályok, törvények, valamint erkölcsi készségek és szokások kialakítását, 
illetve megerősítését, s ezek alapján a morális társas megnyilatkozási, cselekvési 
(viselkedési, aktivitási, közlési) mintázatok és életviteli módozatok kibontakoz-
tatását jelenti. Olyan nevelési tevékenységről van tehát szó, amely a személyes 
és az általános szociális felelősség alapját alkotó pozitív jellembeli komponen-
sek és erkölcsi erények fejlesztését vállalja fel. Lickona (2003) megfogalmazásá-
ban is a jellemnevelés olyan tudatosan megszervezett pedagógiai munka, amely 
akár az egyén, akár a társadalom számára hasznosnak mutatkozó erények 
kialakítását követi elsődlegesen nyomon. Ezek az erények részint kifejezik az 
emberi méltóságot, részint megalapozzák az egyéni jóllétet és boldogságot, ré-
szint pedig meghatározzák az emberi jogokat és kötelességeket (tehát a közös 
jót szolgálják). 



 A jellemnevelés terén kiemelkedő szerepe van egyrészt a családnak, hisz 
a szülők a gyermek elsődleges erkölcsi nevelői, valamint az iskolának, hiszen ott 
zajlik a legmagasabb szinten szervezett oktatás és nevelés. A jellem alakulására 
azonban hatást gyakorolnak olyan más tényezők is, mint például a közösség, a 
vallás, a tömegkommunikáció vagy a művelődési intézmények (könyvtárak, 
színházak, múzeumok stb.). A jellem fejlődése mindezeken túl nagymértékben 
függ a gyermek biopszichikus állapotától és örökletes diszpozícióinak állo-
mányától. Láthatjuk, hogy a jellem fejlődésére relatíve nagyszámú külső és 
belső tényező gyakorol hatást, illetve fejt ki formatív befolyást. Természetesnek 
tűnik, hogy a jellem fejlődése összefügg nemcsak a gyermek életkorával, álta-
lános fejlettségi fokával vagy intellektuális szintjével, hanem a (családi, iskolai és 
települési) környezet személyi és tárgyi feltételeivel, valamint annak strukturális 
és funkcionális jellegzetességeivel is, továbbá e tényezők által generált peda-
gógiai hatásainak rendszerével is. Nincs okunk azt hinni, hogy a jellem for-
málódását függetleníteni lehetne valamelyik tényezőtől. A tapasztalat mégis azt 
mutatja, hogy e téren egyfelől a családon belüli nevelés, másfelől az iskolai ok-
tatás játszik elsőrendű és meghatározó szerepet. Ezt az a tény is igazolja, hogy e 
nevelési színtereken megmutatkozó elégtelenségek vagy hibák járnak a leg-
súlyosabb negatív következményekkel. Ezek generálják a leggyorsabban és a 
legközvetlenebbül a jellem negatív aspektusait, annak úgynevezett „rossz” 
komponenseit. 
 Iskolapedagógiai szempontból a jellem nevelésében nyilván az iskola 
szerepét tekintjük kivételesnek. Talán a pedagógusok nagy többsége elfogadja, 
hogy az iskolára e téren nagy feladat hárul, amennyiben az köteles megtalálni 
azokat az adekvát eljárásmódozatokat, amelyek révén segíteni lehet a nö-
vendékeket abban, hogy jó attitűdöket, helyes meggyőződéseket és pozitív 
vonásokat nyerjenek. Ami az iskolai oktatásnak a jellemnevelésre vonatkozó 
beállítódását, illetve a konkrét specifikus nevelési feladatok megoldását illeti, 
Huitt (2004) hat lehetséges megközelítési módot figyelt meg:  

– az iskola teljesen eltekint a jellemnevelés feladatától; 
– az iskola értéksemleges pozíciót tanúsít; 
– az iskola az egyszerű elemzések racionális útját követi;  
– az iskola megbeszéléses feldolgozásokra alapozva, úgymond kogni-

tívorientáltan közelíti meg a kérdést (és úgy véli, hogy a tudás, a gon-
dolkodás és az intelligencia fejlesztésével párhuzamosan a jellem is  
– mintegy automatikusan – fejlődik); 

– az iskola értékközvetítő és gyakorlatközpontú metodikákat alkalmaz; 
– az iskola célszerű kombinált megközelítést érvényesít a jellem nevelésé-

ben. 



 Úgy véljük, egyáltalán nem nehéz a felsorolt megközelítési módozatok-
ból kiválasztani azt, amelyik a legjobb eredményességgel kecsegtet. Magától 
értetődőnek tűnik, hogy az iskolába járó diákok jellemének fejlődését a legjob-
ban az értékközpontú, az értékek áthagyományozására fókuszáló, az értékekkel 
szembeni elkötelezettséget szorgalmazó, változatos cselekvési, gyakorlási 
helyzetekre alapozó, ezeknek megfelelő aktív módszereket alkalmazó oktatás 
szolgálja. Pedagógiai szempontból szem előtt kell tartani, hogy a jellem fejlő-
dése szorosan összefügg a gyermek számára (akár a családban, akár az iskolá-
ban) kiosztott feladatok és elvégzendő tanulási cselekvések pozitív beidegző és 
szokásformáló erejével, az elérendő célok rendjével, végső soron pedig az 
azokhoz többé-kevésbé kapcsolódó szükségletek és a nevelők által javasolt 
indítékok rendszerével, azok pedagógiai logikájával. Ugyanis a jellem alkotóele-
mei voltaképpen az egyéni megnyilvánulások motívumaiban kelnek életre, majd 
pedig azok alapján szilárdulnak meg. Rubinstein (1983, 1025) is úgy gondolta, 
hogy az embernek a környezetéhez fűződő kapcsolata motívumokban jut 
kifejezésre, „cselekedeteiben és tetteiben nyilvánul meg, ezek révén állandósul 
és megszokottá válik, és a jellem viszonylag állandó vonásaivá, illetve 
tulajdonságaivá alakul”. Abból kell tehát kiindulnunk, hogy a személyiség 
megnyilvánulásainak minden jelentős (öröklött vagy szerzett) motívuma vala-
mely jellemvonás kifejlődésének táptalaját alkothatja. A sikeres jellemnevelés 
folyamatában a legtöbbször az történik, hogy a kívülről érkező pedagógiai 
követelmény, norma vagy előírás belsővé válik, motívummá alakul, a motívum 
pedig a továbbiakban az egyén különböző életszituációkban való aktív rész-
vételének (a feladatteljesítés, a célelérés, a problémamegoldás, a konkrét tettek 
gyakorlásának) következtében megszilárdul és jellemjeggyé változik. Ugyancsak 
Rubinstein (1983, 1025) mondja, hogy „a jellemvonások a motívumokban elő-
ször tendenciák formájában jelentkeznek, és csak a cselekvés változtatja őket 
konstans tulajdonságokká”. A jellemnevelés viszonylatában tehát igencsak rele-
váns az a pedagógiai megfontolás, mely szerint a jellem kizárólag a motívu-
mokban gyökerező, az idők során megszilárdult, meghatározott élethelyzetek 
gyakorlásának vonatkozásában viszonylag állandósult, a személyiség működésé-
ben és irányulásában kulcsszerepet betöltő attitűdökből, meggyőződésekből és 
vonásokból épül ki.  
 A jellem nevelésének egyik lényeges pedagógiai alapgondolata arra 
vonatkozik, hogy a jellem a személyiség működéseiben nemcsak megmutatko-
zik, hanem folyamatosan formálódik, gyakorlódik és stabilizálódik is. Ebből 
következik, hogy a jellemnevelésben elmaradhatatlanul szükséges például nem-
csak az egyes vonások alakulásának éppen megfelelő cselekvési módok, aktivi-
tási vagy viselkedési modellek közvetlen megfigyelése, hanem azok konkrét 



formáinak elégséges mennyiségű utánzásos alapú gyakorlása is. A jellem nem 
fejlődik megfelelő módon, ha a gyerek csupán passzív szemtanúja az egyes 
személyközi kapcsolatok módozatainak (jóllehet a minták megfigyelése is 
elengedhetetlenül fontos), ha csak egyszerűen észleli az aktivitási vagy visel-
kedési modelleket.  
 Az egyén jellemének alakulását nagymértékben befolyásolja a más 
személyekhez, az embertársakhoz fűződő viszony, az egymásra hatást és él-
ményeket generáló érintkezéses személyes kapcsolatok. Ennek megfelelően a 
jellemfejlődés viszonylatában kivételes jelentőségű a gyereknek nevelőihez, 
szüleihez és pedagógusaihoz, valamint kortársaihoz, tehát az életében fontos és 
közvetlen szerepet játszó, gyakorta eszményképül szolgáló (referencia) sze-
mélyekhez fűződő kapcsolata, illetőleg e kapcsolatok időbeli hosszúsága, 
komplexitása, minősége, érzelmi színezete és mélysége. A személyközi kap-
csolatok ugyanis megfelelő terepet szolgálnak az embertársak karakterológiai 
tulajdonságainak megfigyelésére, megismerésére, azok utánzásos követésére 
vagy elvetésére. A társas kapcsolatok síkján lejátszódó egymásra hatás, a rövi-
debb-hosszabb ideig tartó együttélés következtében az egyénben egyfelől az 
észlelt mintáknak megfelelő vagy azokkal megegyező, másfelől azonban a tár-
sak által nyújtott mintákkal ellentétes vonások is kialakulhatnak. Pedagógiai 
vonatkozásban tehát roppant fontos figyelembe venni azokat a (sajnos gya-
korta meglehetősen rejtett) pszichológiai tényezőket és azokat a nevelési fel-
tételeket, amelyek mintegy szabályozzák a nyújtott példák, voltaképpen a 
követésre méltó vonásmodellek azonos vagy ellentétes formában történő létre-
jöttét a fejlődésben lévő gyermekben. 
 A jellemnevelés távlatában, illetve az iskolai fejlesztési programok 
kidolgozásának viszonylatában fontosnak tartjuk annak az egyértelmű ténynek 
a figyelembevételét is, mely szerint a jellem mindig hűen tükrözi az egyén sajá-
tos életútját, alapvető élettörténéseit, megélt személyes tapasztalatait és egész 
életmódját. Ez egyfelől tagadhatatlanul azt jelenti, hogy a jellem nem veleszüle-
tett, hanem szerzett struktúra, másfelől pedig azt, hogy a jellem a személyiség 
általános fejlődésének folyamatában bontakozik ki, mindenekelőtt az egyént 
érintő nevelői hatások, illetőleg a megtapasztalt modellek és az elvégzett felada-
tok vagy tevékenységek révén, továbbá a támasztott követelmények, előírások, 
normák és szabályok, valamint a sajátos magatartási formákat implikáló társas 
helyzetekben való részvétel következtében. Egyáltalán nem mindegy tehát, 
hogy az iskola mekkora tevékenységrepertoárral rendelkezik (mint ahogyan az 
sem, hogy a napi oktatási feladatok vonulatában milyen modelleket prezentál, 
milyen követelményeket támaszt, milyen készségeket és szokásokat fejleszt, 
vagy milyen társas helyzetek kialakulását teszi lehetővé). Ugyanis a jellem 



formálását célzó nevelői hatások mindig valamilyen konkrét viselkedéshez vagy 
aktivitáshoz (feladat-végrehajtáshoz és gyakorláshoz) kapcsolódva, azokba 
mintegy beleszövődve jutnak érvényre, szinte mindig követelményteljesítéshez 
vagy konkrét társas helyzethez kötődve realizálódnak. Ezért nem eredményesek 
a „légy jó”, „nem szabad ilyet tenni” vagy „ne hazudj” típusú egyszerű, direkt 
tanulást feltételező verbális pedagógusi közlések. Ahogy arra Elkind és Sweet 
(2004) is rámutat, még ma is sokan gondolják úgy, hogy a jellemnevelés annyit 
jelent, mint megmondani a növendéknek, hogyan járjon el, és mikor mit 
tegyen. Nyilvánvalónak tűnik, hogy bármilyen gazdag például az iskola verbális 
hatásrendszere, ha szegényes a növendékek által észlelhető modellkínálata és 
tevékenységrepertoárja, ha nem eléggé cselekvés- és gyakorlatközpontú, akkor 
az nem fog megfelelő eredményességet mutatni.  
 A jellemfejlődés vonatkozásában a legkedvezőbb helyzetről akkor 
beszélhetünk, ha egy sokoldalú nevelési minta- és hatásrendszerhez kellően 
gazdag és változatos cselekvés- és tevékenységrepertoár kapcsolódik. Az is igaz 
viszont, hogy egy szegényesebb hatásrendszert a cselekvés- és tevékenység-
formák repertoárjának szélesítésével, azoknak nemcsak tanulási feladatokra 
vonatkozó építésével bizonyos mértékben kompenzálni lehet. Azonban, 
amennyiben a jellemfejlődés nagymértékben implicit tanuláson alapszik, a 
modellek hiányát vagy hiányosságát talán semmi nem pótolhatja. Az előbbiek 
szerint az iskola jellemnevelési hatékonysága tehát elsődlegesen attól függ, hogy 
egyrészt milyen mértékű és minőségű a minta- és hatásrendszere, másrészt, 
hogy mennyire gazdag és változatos cselekvés- és tevékenységrepertoárja.  
 A jellemnevelés korai szakaszainak vonatkozásában, mindenekelőtt a 
viselkedés és az aktivitás etikai szabályainak mentén, kitüntetett szerepe van a 
szokások fejlesztésének. Ugyanis a megfelelően kialakult és stabilizált szokás 
jellemvonássá (olykor attitűddé) alakulhat. Például a pontos, rendszeres vagy 
fegyelmezett feladatvégzés szokásaiból kifejlődhet a pontosság, rendszeresség 
és fegyelmezettség jellemvonása. Nyilvánvalónak tűnik azonban, hogy nem 
mindegyik szokás alakul át jellemvonássá. Például a sportújság napi olvasásának 
szokásából vagy a reggeli fésülködés és borotválkozás morális elemektől men-
tes szokásaiból nem képződnek jellemvonások. 
 A jellem fejlesztésének terén számos próbálkozás történt annak ki-
dolgozására, hogy a megfelelő eredményesség távlatában milyen normákat, 
szabályokat vagy elveket kellene érvényesíteni a nevelés folyamatában. Széles 
körökben elfogadott például az amerikai Lickona, Schaps és Lewis (2003) által 
kimunkált, a tényleges jellemnevelés konkrét kivitelezésére vonatkozó tizenegy 
alapelve: 



1. Részesítsük előnyben a nevelésben az alapvető, a jellem fundamentu-
mát alkotó morális értékeket. 

2. Értelmezzük a jellemet komplex módon, mint értelmi, érzelmi és vi-
selkedési elemeket egyaránt magában foglaló pszichikus képződményt. 

3. A jellem fejlődésének vonatkozásában alkalmazzunk egy kompre-
henzív, aktív és effektív megközelítést. 

4. Alkossunk meg egy oltalmazó-gondozó iskolai közösséget.  
5. Biztosítsunk megfelelő feltételeket a tanulók morális tetteinek, nor-

makövető megnyilvánulásainak kibontakozására. 
6. Alkalmazzunk a tanulók tiszteletén alapuló, a jellem fejlődését előse-

gítő és sikereket biztosító curriculumokat. 
7. Erősítsük folyamatosan a tanulók belső motivációit. 
8. Ösztönözzük az iskolai tantestületet mint tanulási és morális közössé-

get arra, hogy felelősséget érezzen a jellemnevelés terén, hogy elfo-
gadja mindazokat az értékeket, amelyek a tanulók nevelésében szabá-
lyozó elvként hatnak. 

9. Ösztönözzük és bátorítsuk a jellemnevelés terén megmutatkozó kez-
deményezéseket. 

10. A jellemnevelésben kezeljük partnerként a családot és a helyi közössé-
get egyaránt. 

11. Időnként mérjük fel és értékeljük az iskola jellegét, a tantestületnek a 
jellemnevelés terén megmutatkozó működését, a növendékek jellem-
vonásait. 

 A jellem alakulásában Hoffmann Rózsa (2004), az erkölcsi nevelés ki-
váló szakértője kiemelt szerepet tulajdonít az ismereteknek, az érzelmeknek és 
az akaratnak. A szerző úgy véli, hogy az ismeretekre azért van szükségünk, 
hogy biztos tájékozódási képességgel rendelkezzünk az erkölcsi jó és rossz 
megkülönböztetésében, az érzelmekre azért, mert azok az emberi cselekvések 
elsőrendű mozgatórugói, az akaratra pedig azért, hogy esetenként azt is meg 
tudjuk tenni, amit nem kedvelünk vagy nem igazán szeretünk. 
 A legtöbb szakértő megegyezik abban, hogy egy minimális szinten 
kialakult, funkcionális, a személyiség megnyilvánulásainak kiváltásában viszony-
lag stabilizált, alapvetően már nem helyzetfüggő összetevőkből felépült jellem-
ről 11-13 éves kortól beszélhetünk. 
 A jellemnevelés napjainkban egyre erőteljesebben megnyilvánuló 
pedagógiai mozgalom. Jól szemlélteti ezt, hogy a „character education”-ból a 
Google több mint 80 millió találatot produkál, a „jellemnevelés”-ből mintegy 
200 000-et, az „educarea caracterului”-ból pedig közel 300 000-et. 
  Összegzésképpen általánosan is azt az álláspontot fogalmazhatjuk meg, 
mely szerint a személyiség erkölcsi megnyilvánulásainak szabályozását ellátó 



jellem mindenekelőtt a társadalmi (családi és iskolai) környezet által (többé-ke-
vésbé tudatosan, egyértelműen, szervezetten, folyamatosan vagy tervszerűen) 
közvetített morális minták, tartalmak vagy értékek belsővé válása révén épül ki 
és szilárdul meg. E belsővé válást elősegítő intézményes pedagógiai munka  
– mondhatni a legrégibb időktől kezdődően és a fejlett köznevelési rendsze-
rekkel jellemezhető Európa-szerte – elsődlegességgel rendelkezett. Ez teljesen 
érthető, ugyanis az erkölcsi nevelés és annak keretében a jellemfejlesztés pe-
dagógiai tevékenysége szolgálja a legsikeresebben mind az egyes ember egyéni 
érdekeit, mind a kisebb-nagyobb közösségek (társadalom, nemzet) alapvető 
céljait. Szolgálja továbbá azt, hogy az (felnőtté, illetve állampolgárrá vált) egyé-
nek a Bábosik István (1999) által teoretizált konstruktív életvezetésre váljanak 
alkalmassá, vagyis a szociális élet gyakorlásának terén önmaguk számára elő-
nyös és hasznos módon nyilatkozzanak meg, de ugyanakkor a közösség, a 
társadalom számára is célszerű és értékes dolgokat tegyenek. 
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