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SZOCIOLÓGIA 

Heltai Miklós : Értékőrzés a családi és iskolai gyermeknevelésben1 
 

 

 

Mi az érték? 

Ami ér valamit, mert valaki megtalálta, felismerte mire jó, vagy kigondolta és mások közreműködésével 

megcsinálta – és ezért más is hajlandó adni valami hasonló módon előállt értéket. Ahhoz, hogy érték létrejöjjön és 

értékesüljön, legalább egy másik ember kell. 

Legjobban Robinson példázza mindezt. Ha nincs hajó, nincsenek az onnan mentett eszközök, nincsenek a mások 

által alkotott tárgyak, mit sem ér Robinson fizikai ereje, műveltsége, kereskedelmi tapasztalata, elpusztul, mert az 

életben maradáshoz szükséges dolgokat mind más emberek csinálták, s újat ő is csak ezekkel az eszközökkel képes 

előállítani. 

Szokták mondani: az életemet is odaadnám ezért vagy azért: csakhogy az életünket is másoknak köszönhetjük. 

Az éhen halónak a legnagyobb érték a darab kenyér, a szomjan halónak a pohár víz. De az éhhalál-szomjhalál 

küszöbéig is azért jut valaki, mert magára maradt, nincs, aki adna, aki segítene meglelni, előállítani, amire szüksége 

van. Az aztán kérdés, miért maradt magára: kirabolták és kilökték az útfélre (így jártak az egykori gyarmatok 

népei), vagy nem tudják elviselni az emberek és ezért kizárták maguk közül; vagy ő szakadt el tőlük, mert valamit 

kizárólagosan akart megszerezni, s elkalandozott tőlük olyan messzire, hogy egyszer csak magára maradt. 

Mindegy. 

Végső leegyszerűsítésben érték csak másik emberrel való kapcsolatunkban születik, létezik és múlik el, a másik 

ember nélkül értelmét veszti. Aki nem hiszi, gondoljon csak az akármilyen okból teljesen magukra maradt 

emberekre. 

A másik ember tükrében ismerjük meg, tudjuk értékelni és elfogadni önmagunkat, s önmagunk elfogadása az 

első lépcső a másik ember elfogadásához. Aki nem képes más emberekhez viszonyítva önmagát elfogadni, az a más 

embereket sem képes elfogadni: pszichopata, nincsenek értékei. Minden értékünk (anyagi, használati, esztétikai, 

nyelvi-tudományos, erkölcsi, transzcendens): magunk által elfogadott magunk – és a másik ember viszonyulásából 

származik.  

Azt azonban jeleznem kell, hogy a kisebb-nagyobb embercsoportokon belül, embercsoportok között: magyar és 

magyar, magyar és nem magyar, európai és ázsiai, s mostani eszmecserénk tárgyát nézve felnőtt és gyermek 

viszonyában ugyanazok az emberi-transzcendens értékek másként mutatkoznak. Hangsúlyozom: az értékek 

ugyanazok, miként emberi faj, genus is csupán egyetlen van, de más és más interakcióban más és más a jelük, 

jelképük. A Virtuális Plébánia honlapján olvastam például a következőket: „A Szentírás a világ legelterjedtebb 

könyve, melyet minden nyelvre lefordítottak. A legnehezebb fordítási nehézségek elé kerülnek gyakran a 

misszionáriusok. A hottentotta fordítás készültekor szinte valamennyi bibliai nevet át kellett alakítani, és még a 

"Jézus" és "Krisztus" név sem maradhatott meg eredeti formájában, mert ezen a nyelven a szóvégi "s" azt jelenti, 

hogy asszonyról van szó. ... Nem volt éppen könnyű a munka az eszkimóknál sem; itt, pl. sok misszionárius az 

"Isten bárányából” "Isten kis fókáját" csinált, mert a bárányt arrafelé nem ismerik, de a fóka-hasonlatot kitűnően 

megértik.2 

Vagy gondoljanak arra, hogy gyerekek között az antanténusz szórakaténusz szóraka tiki-taka elebele bimm-

bamm bussz milyen értelmes jelek sorozata, értelmét a játékvilágban a ritmus adja, amiből mi már kinőttünk, s az 

értelmet már nem csak a ritmikus szövegekben véljük feltalálni (bár nem tagadhatom, néha örülnék, ha némely 

politikusaink inkább az antanténuszt adnák elő a helyett, amit most mondanak). 

Pedagógusként most azokat az értékeket veszem sorra, melyekkel pályám során találkoztam, amelyekre – 

tapasztalataim szerint – a nevelő építhet, és amelyek szakirodalmi és szépirodalmi ismereteim alapján nemcsak 

Magyarországon érvényesek. 

                                                           
1 Elhangzott: Magyar Népfőiskolai Collegium, 2015. július 4., Balatonlelle. 

2 Szentírás - Virtuális Plébánia www.plebania.net/hittanterem/?op=view&k_id=119 

http://www.plebania.net/hittanterem/?op=view&k_id=119
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1) A másik ember 

Szülőknek a gyermek, gyermeknek a szülők, testvérek, nagyszülők, rokonok: két lábon járó értékek, s mindezek 

summája: a család egész társadalmunk legnagyobb értéke. 

Hogy milyen érték a gyermek, a szülő, a testvér, a család, azt csak az tudja igazán, aki híján van egyiknek-

másiknak, mindegyiknek. 

Csak a családban fedezheti föl a bimbózó emberi elme az élet természetes rendje szerint, ennek minden kellemes 

és kellemetlen oldalával együtt, hogy nincs egyedül a világon, hogy van társa. Ha baj van, mindig van segítség, 

viszont osztozni kell mindenen: a helyen, az egymásra fordított időn, ennivalón, szórakozáson, munkában. 

Felismerjük, hogy az emberi viszonyokat elvek szabályozzák, s ezek nem önkényesen kinyilvánított diktátumok, 

hanem a közösségben ellátott szerepek fontosságán és voltaképpen megegyezésen alapulnak. Mindezek egyidejűleg 

az úgynevezett szocializáció elemi értékei is, kis túlzással azt mondhatnánk, hogy a társas viszony elemi technikai 

értékét, a szerződés kialakítását és alkalmazását a családban ismerjük föl először, s jó lenne, ha ez a fajta 

„társadalmi szerződés” már a családban ösztönös helyett egyre tudatosabb lenne. Erre lehetőséget is ad a családi 

élet legnagyobb értéke: a szeretet, amely először itt segítheti át egyik és másik embert a társas lét legnagyobb 

buktatóján: a másik ember létezésének elviselésén. A másik autonómiájának tisztelete, a vele való együttműködés 

és az életébe való elkerülhetetlen beavatkozás egyensúlyban tartása családias viszonyulásokban jár a legkevesebb 

konfliktussal. 

A mi társadalmunkban külön nagy értéket jelentenek a familiaritás szociális tradíciói: a mellérendeltségnek és 

függőségnek a családi szerep-, felelősség- és munkamegosztáson kialakult természetes rendje, mert mindez egyezik 

nyelvi és társadalmi logikánk mellérendeléses értékeivel (bátyám, néném, mondjuk az idősebb embernek, 

pontosan jelölve az értékviszonyt). 

Miért érték számunkra anyánk, apánk, testvérünk? Mert ők az elsők, akik először elviselnek, akiket először 

elviselünk, akik mellett biztonságban érezzük magunkat, akik biztosan szeretnek (normális esetekről beszélek), 

akikhez viszonyítva fogadjuk el magunkat olyannak, amilyennek, s vagyunk képesek elfogadni másokat, ha látjuk: 

nekik is van anyjuk, apjuk, testvérük.   

A családban ismerhetjük föl először, hogy a tengő életnek nincs perspektívája, mert a családnak nemcsak múltja 

(tradíció, szokásrend) és jelene van (élet- és megélhetési közösség), de jövője is igazán a családban élő embernek 

van, az igaz, hogy ez először kifelé visz családból (párkeresés, pártalálás). Aki a családban reked, az előbb-utóbb 

elveszti kapcsolatát a valósággal, s kitartottá, élősködővé válik. A forgalom azonban kétirányú: aki ki tud jutni a 

családból, az hoz belé új embert/embereket, aztán meg újra visszatalál a szüleihez, amikor azoknak már szükségük 

van rája. 

Az iskolai nevelés értékei egyeznek a családi nevelésével, csak az értékteremtésben, értékműködtetésben, 

értékselejtezésben (mert erre is szükség lenne) érdekelt felek köre bővül a tanárokkal, az iskolatársakkal, 

barátokkal, ideálokkal, egyszóval: egyre több „másik emberrel”. 

Szeretném hangsúlyozni, hogy akinek vannak értékei, az értékel: önmagát is, másokat is. A szülői háznak és 

iskolának egyaránt figyelnie kellene arra, hogy reálisan értékelje a gyermeket, nagy jellemtorzuláshoz vezet a 

leértékelés is, túlértékelés is. Különösen aktuális mostanában, hogy felismerjük és értékeljük a gyermekek 

manuális-, empatikus-, intellektuális- és szociális intelligenciáját, s mindegyiket becsüljük és értékeljük, mert ezek 

egyenrangúak. Azaz ki-ki önmaga mivoltában érték, s még nagyobb érték, ha ezzel foglalja el helyét a társadalom 

értékrendjében. Nincs haszontalanabb és kártékonyabb ember a félreértett, meg nem értett, igazságtalanul, mindig 

mások hibájából mellőzött zseninél. A „modern” társadalom egyik legnagyobb vétke az e téren a nevelésben 

mutatkozó értéktévesztés (csak a diploma számít, abból is csak az „elit”), kiveszett a szorgalmas parasztember és a 

jó mesterember méltóképpen való értékelése. 

 

2) Az anyanyelv 

Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy 0 és 3 éves korunk között megy végbe életünk egyik legnagyobb csodája: 

ilyen rövid idő alatt perfekt megtanulunk egy kezdetben még idegen nyelvet: a felnőttekét. Méghozzá minden 

módszereskedés nélkül, a lehető legegyszerűbb módon: beszéd útján. S minthogy (megint csak normális esetben) 

édesanyánk első nyelvtanárunk, a kezdetben idegen nyelv a szó szoros értelmében anyanyelvvé válik. Édesanyám, 

ez a hangsor azt a valakit jelenti, akitől minden jót kapok (ezért édes). Édesanya + enyém = édesanyám. 

Mellérendeléssel, birtokos raggal tesszük világossá, megfoghatóvá, hogy sok százezer anya közül az enyémről 
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van szó. A magyar nyelv fogalmai konkrétak, ma már ugyan – sajnos – általánosan használjuk beszédben és írásban 

is a magyarban voltaképpen nem létező absztrakt nominatívuszi anya szóalakot (mint a viccben: Móricka, hozz ki 

két üveg befőttet: anya, csak egy van), de mindig kilóg magyartalanságával a szövegből, konkréttá a ragok teszik, 

adott esetben a birtokos rag. 

Mein Mutter: a mein emeli ki az én anyámat a sok százezer anya közül számomra, a mein-nek való alárendelés 

teszi konkréttá az anyát anyámmá – a németeknek. 

A magyar nyelv a tér-, idő-, birtok-, stb. viszonyokat ragokkal fejezi ki. „Pécelen van házam, a kis szobában 

lakott édesanyám.” Szobában: helyhatározó rag, édesanyám: birtokos személyrag. Szoba – ott benne = szobában, 

édesanya – enyém = édesanyám. Két dolog áll egymás mellett, így jelölik egymást, a hangsúly jelöli a fontosabbat. 

Nem ban szoba, nem enyém anya: nem prepozíciónak és birtokos névmásnak rendeljük alá a szobát és anyát, mint 

a német.  

Nyelvünk fonetikai sajátossága, hogy a hangsúlyozás a mondanivaló értelmi sorrendjéhez igazodik. Szabó 

József vagyok, a sok százezer József közül Szabó, ezt hangsúlyozzuk tehát, két egymás melletti dologból a 

hangsúly jelöli a fontosabbat.  

 

„Költő vagyok, költőileg kell 

Végigrohannom az életúton!” – énekli Petőfi.  

 

A költő a fontos, azt hangsúlyozzuk, ezért van elöl a hangsúly, ez emel ki engem, Petőfit, sok százezer magyar 

ember közül. De az is fontos, hogy én költő vagyok, azért van a mondatszerkesztésben elöl a költő, mellette a 

vagyok személyragjában az én, megint csak mellérendelésesen. Nem kell odaírnunk hátra: költő vagyok én, vagy 

pláne fordított szórendben és alárendelésesen, hogy én vagyok költő. 

 

"Ich bin ein deutscher Dichter, 

 Bekannt im deutschen Land;” – zengi Heine.  

 

Itt is az a fontos, hogy költő vagyok. Azt, hogy költő, sőt német költő vagyok, a németek is hangsúllyal jelölik a 

deutscher Dichter-en, és igazuk is van, nekünk nincs igazunk, amikor a mondatok végén felkapkodjuk a 

hangsúlyt, szolgaian és értelemellenesen utánozva őket (német költő vagyok). 

Azt azonban, hogy én költő vagyok, Heine a mondat ich-nek való alárendelésével jelzi, ezért van elől az ich, a 

mondatszerkesztésben, attól függ a mondanivaló többi része. 

A jel jelent valamit. Nekünk, magyaroknak így, másoknak, például a németeknek amúgy. Nem magasabb rendű 

az egyik, nem alacsonyabb rendű a másik, egyik ilyen, így anyanyelv, a másik olyan, úgy anyanyelv. De ha nincs 

anyanyelv, nincs viszonyítási alap, s nem érték a nyelv, mert nem produktív. Pidgin English vagy Beche de mer 

nyelven nem lehet filozofálni, még összeadni se nagyon. 

A jól elsajátított anyanyelv viszont egyik legnagyobb értékünk, voltaképpen minden egyéb értékünk a nyelvi 

alapviszonyból születik. A beszélő jelet ad, a hallgató megérti, ő is ad jelet, visszaigazolja a megértést. A jel 

kettejük viszonyában jelent valamit. Jelentés nélkül nem világos és nem érvényes a nyelvi viszony. Ha egyformán 

értjük a jel jelentését, akkor a köztünk létrejövő nyelvi viszonyból világos és érvényes dialógus származik. Legyünk 

barátok, mondtam egy kedves kültelki leány tanítványomnak harmincvalahány évvel ezelőtt s csodálkoztam, ettől 

kezdve miért kerül, míg vagy tíz év múlva szégyenkezve el nem mondta feleségemnek, akivel időközben kollégák 

lettek, hogy az ő nyelvükön ez akkor szerelem indítványozását jelentette. Mondhatnék politikai példát is, de inkább 

nem teszem. 

A jelekből mondatokat alkotunk, mondatokból épül fel a beszédünk, a szöveg.  

Elbeszélünk valamit. Tesszük egymás mellé a képeket: Ég a napmelegtől a kopár szik sarja, Tikkadt 

szöcskenyájak legelésznek rajta. Az oratio recta (egyenes beszéd) is elég ahhoz, hogy megállapítsuk: az égő 

napmelegtől tikkadtak a szöcskenyájak, nem kell úgy fogalmaznunk: mivel a kopár szik sarja ég, ebből 

kifolyólag eltikkadtak a szöcskenyájak. 

Vergilius úgy érteti meg hallgatóságával mondanivalóját, hogy oratio obliqua-ban (függő beszéd) zengi el: 
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Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris 

Italiam fato profugus, Laviniaque venit 

litora, multum ille et terris iactatus et alto 

vi superum saevae memorem Iunonis ob iram; 

multa quoque et bello passus dum conderet urbem, 

inferretque deos Latio, genus unde Latinum, 

Albanique patres, atque altae moenia Romae. 

 

Azt a férfiút éneklem, aki a végzet elől menekülve először jött Trója partjairól Itáliába és a Lavin partokra, ő 

sokat hányattatott részben szárazföldön, részben tengeren, az égiek akaratából és a kegyetlen Júnó emlékezetes 

haragja miatt; és háborúban is sokat szenvedett, míg megalapíthatta a Várost és bevihette isteneit Latiumba, 

ahonnan a latin nemzetség és az albai atyák és Róma magas falai. 

Egyik dolog következik a másikból: azt a férfiút zengem, aki először jött, honnét jött, hova jött, mi volt vele, 

mielőtt idejött, miért történt mindez vele, de ki is jött ebből az áldott eredmény, mert így érdemelte ki sok 

szenvedés árán a Város alapítását. Van egy fő dolog, abból következik hét további dolog. Erős kapcsok, az 

indoeurópai nyelvek hatalmas zsarnokai: kötőszavak és kötőmódú igék kötik össze mindezt, indokolva, mi miért 

volt, hogy volt, mint volt.  

Hát persze, hogy jelezni kell a kötőmóddal (coniunctivus), hogy addig nem alapíthatta meg a Várost és nem 

vihette be isteneit Latiumba, míg át nem esett a sok hányattatáson, szenvedésen, háborúságon, szükséges volt 

mindez, hogy megalapíthassa, bevihesse. 

Nincs is ezzel semmi baj, mindaddig, míg én is nem kezdek olyan mondatokat gyártani, mint amik lentebb 

következnek, hogy aszongya: 

„A módosításban foglaltakkal egyetértek. A (nyelvi) specializáció, emeltszintű oktatás az alsó négy évfolyamon 

a tanulók fejlődés-lélektani státusát tekintve nem indokolt és kétséges eredményű is. A hat-tízéves tanulók alapvető 

problémája az anyanyelv, az alapismeretek és kompetenciák megszerzése.  

Az ezeket meghaladó, intellektuális teljesítményeket elváró ismeretek és alkalmazásuk („emelt szint”, 

„specializáció”) a következő korosztályoknak valók, ezért az első-negyedik évfolyamon az erre irányuló iskolai 

törekvések akár tilalmazhatók is lennének, hiszen rejtett motivációjuk többnyire az iskola „gyermekszerző”, vagy 

„gyermekmegtartó” szándéka, amely sokszor találkozik egy ambiciózus, de pedagógiailag műveletlen szülői 

csoport versenyszemléletével.”  

A nemzeti alaptanterv 2010-es egyik módosítási javaslata az alsóban addigra már nagyon elburjánzott 

idegen nyelv-tanítást és egyéb „specializációkat” akarta feltételekhez kötni, erről a javaslatról írtam a 

fentieket. Azért választottam saját írásművemet, mert jobb, ha mindenki a maga portája előtt söpör, bár 

választhattam volna bármilyen tudományos vagy közéleti „hivatalos” szöveget.  

Ugyanez, érthető emberi nyelven kifejezve: 

Az anyanyelv, alapismeretek, alapkompetenciák elegendőek a kisgyermekek számára. Az idegen nyelv csak 

megzavarja őket, a több ismeret még nem fér beléjük. Jobb lenne tehát egyáltalán nem engedélyezni alsóban az 

idegen nyelvet és az egyéb „emelt szintű” oktatást, mert vagy elmállik, vagy túlterheli őket. Egyébként is rosszul 

hiszik a szülők, hogy ezzel jót tesznek a gyereküknek. Az iskolák meg azért csinálják, hogy elég gyerek 

jelentkezzen hozzájuk, nehogy munka nélkül maradjanak. Pedig a pedagógusoknak tudniuk kellene pedagógiából, 

hogy a gondolkodtatás a következő korosztályokban következik. 

 Egyik magyarnak a másik számára ugyanis nem kell kötőszavakkal, kötőmóddal, többszörös alárendeléssel egy 

mondatba préselnie a mondanivalóját. 

Amikor saját nyelvi logikánk szerint szerkesztünk, a megértetés szempontjából mindjárt eredményesebbek 

vagyunk. Kiteregetjük a mondanivalót, csak ott vonjuk alárendelésbe, ahol már biztos a megértés, nem veszítjük el 

a fonalat, biztosabban mutatjuk meg az összefüggést. 
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Ezért kerül nálunk mai napig ellentmondásba nyelvünk, beszédünk alaptermészete: a hangsúlyozás, a konkrétan 

jelölő jel, a ragozás, a mellérendelés és alárendelés ökonómikus egyensúlya a másik mintát követő tudományos és 

hivatalos fogalmazással. 

Valamelyik reggel a rádió híradásában a klímacsúcsra való készülődésről volt szó s a hivatalos közlemény így 

szólt: főleg a nagy széndioxid kibocsátással rendelkező országokat kell meggyőzni. Így kell a haben-t magyar 

nyelven használni az érthetetlenség érdekében. 

Oly sokszor elgondolkodtam már – elemi csapások idején – hogy miért kell, legalábbis a hír megfogalmazója 

szerint: a károkat helyreállítani? Nem volt még elég belőlük? Nem inkább elhárítani kellene őket – ha már 

mindenáron absztrakt módon akarjuk magunkat kifejezni. De legjobb volna talán azt mondani: elkezdődött a 

helyreállítás.  

Zárásul még két példázat: Széchenyi István az arisztokrata nevelés eredményeképpen jobban beszélt németül, 

mint az anyanyelvén, ezért aztán magyarul szóban és írásban mindvégig nehézkesen fogalmazott, talán ezért nem 

tudta magát kortársaival kellőképpen megértetni – pedig de jó lett volna. 

Teller Ede viszont gyakran mondogatta: "Ha én nem Ady Endre nyelvén tanultam volna meg gondolkodni, 

akkor belőlem csak egy közepesnél valamivel jobb fizikatanár lehetett volna". 

 

3) A forma 

A közösségi élet egyik legnagyobb értéke a családban-iskolában az egymással való beszélgetés, játék, éneklés, 

közös munka. 

Így tanulja meg a gyermek, de voltaképpen a család minden tagja, hogy mindennek van formája: az egymáshoz 

való szólásban (édesapám, édesanyám, fiam, lányom, kis unokám) már ott a másik ember megbecsülése, vagy 

éppen ellenkezőleg: semmibe vétele, lebecsülése. Szerencsés esetben ezt folytatja az iskola: beszélgetés, közös 

munka, éneklés. 

De formája van a munkának is: szép munka van benne, mondogatták a nyolcvanas években paraszt barátaim, 

mikor megszemlélték, hogy ástam föl a kertünket.  

Az éneklésben pedig megtanulja az összehangolódás formáit (ritmus, kezdőhang), de azt is, hogy az éneklés úgy 

jó, ha a másik, a többi is örömét leli benne, mert ez is a másik ember megbecsülése. Ez pedig csak úgy lehetséges, 

hogy megérezzük: az éneklés öröme több annál, minthogy a beszívott levegőt ki vastagon, ki vékonyan kiereszti, 

meg annál is több mint, amit a „zsipp-zsupp, kenderzsupp, ha megázik, kidobjuk” önmagában jelent. Talán azzal is 

több, hogy a kis pácienst erősen meglódítjuk, tán a végén meg is csókoljuk, jelképezve, hogy biztonságban vagy, 

szeretlek. De még inkább azzal több, hogy amit anyám dúdol, az is anyanyelv: zenei anyanyelv. Egyik anyanyelv 

nem állhat ellentmondásban a másikkal, mert ha így van, akkor vagy egyik, vagy másik nem funkcionál 

megfelelően.  
Karácsony Sándor írja: „Bartók az izometrikus dallamsorokat, a pentaton hangsort, továbbá a parlando 

rubatóban tartott parasztdalokban a prózai szöveg és a zenei ritmus egymáshoz képesti parataxatív3 viselkedését 

állapítja meg olyan sajátosságok gyanánt, amelyek minden magyar népdalt jellemeznek (A magyar népdal, LXX. 

l.). Negyedik, de a harmadikkal rokon sajátosságnak idevehetjük a kvintszerkezetet, a kisebb kvintszerkezetet és a 

parallelizmust, melyeket Kodály Zoltán fedezett fel a legrégibb népdalok frazeológiáján.”4 

Kénytelen vagyok a zenei szakkifejezést megmagyarázni, hogy egyformán értsük, miről van szó: izometrikus = 

szabályos, egyméretű; izometrikus dallamsor = azonos számú ütemből álló sorok, ütemek egymás mellé 

rendelése (ellentéte: heterometrikus, amely eltérő számú ütemek és sorok alárendeléses viszonyát jelenti). 

Kimásoltam egy zenei szaknyelvi szótárból a magyar népzenére jellemző további specialitásokat: 

- izoszillabikus: azonos szótagszámú, ez a hangok egymás mellé rendelését jelenti, 

- izoritmikus: azonos ritmusú, tehát a zenei sorokat ritmusban is egymás mellé rendeli,  

- parlando rubato – a zenét és szöveget az előadásmóddal rendeli egymás mellé (parlando – a beszéd, a 

szöveg ritmusát fokozottabban figyelembe vevő énekes előadásmód, rubato – a kimért, számarányokkal 

                                                           
3 Parataxatív = mellérendelő. 

4 Karácsony Sándor: A magyar észjárás, Széphalom Könyvműhely, Bp., 2009, Bartók és Kodály: szofokráciánk esztétikai problémájának 

megoldása zenei téren 162.p. 
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meghatározható ritmussal (giusto) szemben a dallamrészletekhez, a zenei kifejezéshez igazodó szabadabb ritmika, 

hol a szöveg hangjainak hosszúsága alkalmazkodik a dallaméhoz, hol megfordítva, 

- kvintszerkezet: öt hanggal lejjebb megismétli az első sort – a zenei mondatok egymás mellé rendelése.  

A magyar népdal zenei sajátosságai tehát megfelelnek a magyar nyelv fonetikai és grammatikai sajátosságainak, 

a népdal zenei anyanyelvünk. Akik a sok idegen zenei hatás miatt nem sajátították el, vagy elvesztették zenei 

anyanyelvüket, azok úgy énekelnek mostanában, ha énekelnek egyáltalán, mint egy futballmeccs közönsége a 

Himnuszt.  

Érdekes viszont, hogy fiatalok sokasága talál rá újra zenei anyanyelvére a táncházakban és énekkarokban, ők 

tudnak szépen énekelni.  

Igaza van József Attilának: 

 

"Anyám kún volt, az apám félig székely, 

félig román, vagy tán egészen az. 

Anyám szájából édes volt az étel, 

apám szájából szép volt az igaz.”  

 

Anyanyelv, zenei anyanyelv teremt kapcsolatot ember és ember, szépség és igazság közt, hiányukban 

mindkettőtől egyre messzebb kerülünk. 

Miért érték még számunkra a magyar népdal? Első fokon miért fontosabb nekünk, magyaroknak, más népek 

népdalainál? Mert évezredek, évszázadok magyar emberei az első és minden gátlás nélkül elfogadható „másik 

ember” – édesanyjuk dúdolását hallották, az lett számukra „a zene”, elfogadták zenei önmaguknak, ehhez 

viszonyítva ismerték meg és tartották szépnek mások dallamait, s építették be saját népzenéjükbe. Legjobb példa 

nekünk, magyaroknak erre az, hogy a román népzene mélyrétegei őrizték meg az archaikus magyar népdalkincs 

számos értékét, s az erdélyi magyar folklór is lelkiismeretfurdalás nélkül őrzi az „oláhost”. Milyen jó volna, ha 

mindkét nép Trianon-traumáját hasonló értékcsere és értékbefogadás gyógyítaná végre meg. 

 

4) Szolgálat, áldozat, szeretet 

A társadalomban csak a szabad cselekvés értékes, mert csak az elviselhető. Szabad és jó az a cselekedetünk, 

amiért nem várunk viszonzást. Tudom, hogy ma általában nem így értik a szabad cselekedetet, sőt úgy értik, hogy 

bármit megcselekedhetünk, ami nekünk jó. Hogy ez mire vezet, arra nem kell példákat felhoznom. 

A jó cselekedetnek egyetlen ismérve van: nem kötelez le téged, te másik ember. Ezért tesz szabaddá. Szabaddá 

tevő cselekvések: szolgálat, áldozat, de ezekben még mindig ott vagyok én magam. Én szolgálok, én áldozok, 

Istenem, mely nagy dolgot is műveltem. Mikor már csak te vagy a célkeresztben, akkor szolgálok és áldozok 

igazán, ez az igazi, ettől áll helyre az emberi közösségek értékrendje, főleg, ha a dolog kölcsönös. Hadd ne mondjak 

minderre se történelmi, se bibliai példát, elég az hozzá: van és lehet ilyen. Ha valaki azt mondja, hogy mindez 

idealizmus és megvalósíthatatlan, az nézzen a jelen euramerikai civilizáció tükrébe, s ott meglátja az euramerikai 

ember ráncos, undok kelésekkel, fekélyekkel dúlt ábrázatát, az emberek egymásközti viszonyainak, az ember és 

természet viszonyának elfajulását – s gondoljon Karácsony Sándor egyik Molnár Ferenc kritikájának 

zárómondatára: „Ádám, az örökember, hirtelen nagyot undorodik, és fölébred.” 5 

 

5) Szent 

Képes-e mai családi és iskolai nevelésünk arra, hogy gyermekeinkkel, diákjainkkal való kapcsolatunk során 

eljussunk odáig: vannak határok, melyeket tisztességes ember nem lép át.  

Neked semmi sem szent? Olyankor szokták ezt kérdezni, amikor valaki megérinti az érinthetetlent. 

                                                           
5 (Karácsony Sándor: A könyvek lelke (Az üvegcipő), Budapest 2006, Széphalom Könyvműhely, 271.-272. p.) 
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A humanizmus liberális felfogása szerint szent, érinthetetlen az emberi személyiség a következő 

vonatkozásokban: testalkat, idegrendszeri sajátosságok, értelmi képességek, identitás, identitásválasztás, hit és 

meggyőződés. A mai nyugati világban tilos ilyen adottságok miatt valakit elkülöníteni, szóval vagy tettel 

megsérteni, sőt létezésük feltételeinek kialakításánál figyelemmel kell lennünk ezekre a sajátosságokra (integrált 

nevelés, akadálymentesítés, stb.). 

Pedagógusként mindezeket csak helyeselni tudom, legfeljebb az integrált nevelés esetében jegyzem meg, hogy 

annak mértékére azért kell nagyon vigyázni, nehogy a többi gyerek nyugodt tanuláshoz való jogérvényesítésén 

csorba essen.  

Azonban arra kérnénk e felfogás híveit, legyenek konzekvensek és a személyiség szentségének, 

sérthetetlenségének eszméjét terjesszék ki, mondjuk, a ne ölj erkölcsi parancsára. Ez ugyanis olyan pont, melyben 

érintkezik a szent fogalmának materiális és transzcendentális értelmezése. 

Ha tehát komolyan vesszük, hogy az emberi személyiség tiszteletének legalapvetőbb axiómája az élet 

szentségének mindenekelőttisége, akkor azt is tudomásul kellene venni, hogy gyermekeinket apránként is meg 

tudjuk gyilkolni. Azzal, hogy nem hagyjuk őket aludni, nem óvjuk őket a túl erős hanghatásoktól, fényhatásoktól, 

idegizgató képi hatásoktól (láttam már gyermeket, nem is egyet, aki az ilyenektől epilepsziás rohamot kapott), hogy 

túlterheljük őket önmagukban nagyon hasznos elfoglaltságokkal, hogy hagyjuk őket a gép mellett elkorcsosulni, 

mert képtelenek vagyunk egy egészséges szülői-tanári tiltásra. A rosszul értelmezett szülői szeretet jegyében 

viszont megóvjuk őket az egészséges erőfeszítéstől, eltűrjük, hogy olyan stílusban beszéljenek velünk, amilyet az 

akciófilmekben használnak a „hősök”.  

A gyermek- és lélekgyilkolás legsúlyosabb esetének tartom, amikor önös szerelmi érdekeink miatt megfosztjuk 

gyermekeinket egyik vagy másik szülőjétől, testvérétől (lásd a válások tömegét). 

Természetesen nekünk, akik itt ülünk a szentség fogalma mindennél jóval többet jelent, csakhogy ezt a hitünket 

kényszerítéssel nem fogadtathatjuk el. De elfogadásáért sokat tehetünk egyrészt példaadással, másrészt azzal, 

ha erőteljesen követeljük legalább az emberközpontúság elveinek következetes érvényesítését iskolában, 

gyermekvédelemben, társadalmi kommunikációban. (Mi persze az emberré lett Isten, Krisztus ismeretében 

voltaképpen istenközpontúságot értünk alatta.) 

 

6) Mit tehetünk? 

Kezdjük a dolgot mindig magunkon, elvégre saját magunknak mindig kéznél vagyunk, nem kell mindjárt 

másokat keresni bírálatra, noszogatásra. 

Ha tudomásul vesszük, hogy társaságunkban gyermekek is vannak, nagyon nem mindegy, hogy mi magunk: 

hogy beszélünk felnőtt társainkkal és velük. Nem mindegy, hogy mit olvasunk, mit fütyörészünk munka közben, 

mit éneklünk családi együttléteken, mit nézünk, vagy nem nézünk tévében, interneten; miről beszélünk, amikor 

zsindely van a háztetőn. Nagyon félve mondom, de mondanom kell: kitartásunk házastársunk mellett, barátaink 

mellett lelkeket menthet meg. Nagyon ajánlom minden szülő és nagyszülő sorstársamnak a családunkban nagyon 

bevált, több évtizede működő rendszeres családi találkozókat (kérdésre részletes tájékoztatást adok). Ajánlom, hogy 

ne csak szórakozni jöjjünk össze, hanem dolgozni is, mindenképpen meg kell keresni, vagy meg kell teremteni erre 

az alkalmakat. (Az iskolásoknak kötelezővé tett közösségi munka e tekintetben jó irányba mutat.) 

Ami pedig az iskolát és közéletet illeti: talán ki kellene lépni passzívitásunkból. 

Az előző hónapokban, egyházi óvodában, ahol egyébként kiváló munka folyik, azt tapasztaltam, hogy az óvónő 

imára hívó énekszava az Ó, du lieber Augustin dallamára megy, ami azért profánságával nem nagyon illik az 

alkalom szakralitásához. 

Kitűnő eredményeket elérő gimnázium ballagásán amerikai gospel és egy Bródy János verses klapancia képezte 

a műsort. 

Milyen lehet a helyzet olyan oktatási intézményekben, melyek ezeknél kevésbé színvonalasak? 

Magam mindenesetre mindkét helyen szóvá tettem a dolgot, s megkérdeztem: magyar népi dallamot nem 

találnánk imára híváshoz? Ha ballagásnál magyarul már nem énekelnek, mikor jön el az az idő, amikor már nem is 

beszélnek magyarul? 

Félretéve az ironizálást: azt hiszem, hogy egyre hangosabban kellene követelnünk: a magyar népnyelv, a 

klasszikus magyar irodalom ne csak a tanórákon legyen alapja az anyanyelvi-irodalmi nevelésnek, hanem más 
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iskolai alkalmakon is, voltaképpen minden iskolai alkalmon. De ugyanígy kellene követelnünk, hogy népzene, 

magyar és európai klasszikus zenén alapuljanak az iskola énekes és zenei együttlétek. 

Követeljük meg a világos és érvényes mondanivaló érthető magyar nyelven való kifejtését a közélet minden 

olyan alkalmán, ahol jelen vagyunk és ahol gyermekeink is jelen vannak. 

Ne sajnáljuk úgy az időnket a gyerekektől, le kellene már egyszer inteni azokat a pedagógus kollégákat, akik ezt 

az időt kizárólag pénzben mérik. 

És: emeljük föl végre szavunkat a kulturális és közélet eltrágárosodása  ellen, különben ez a mocsár elnyeli az 

európai (és nem csak európai) kultúrát. Nyissuk ki végre a szánkat, adjunk hangot erőteljesen annak, mi a jó, mi a 

rossz. S rosszul értelmezett tolerancia jegyében ne hagyjuk a jót a rosszal egalizálni, ne hagyjuk magunkat 

partvonalra szorítani. 

Csak nagyon halkan és nagyon magunk között szólva mondom: meg kellene már egyszer valósítanunk a 

tisztességes emberek forradalmát, amúgy Gandhi módjára. Vagy erőteljesebben? 

Erre utalva fejezem be mondanivalómat egy Karácsony Sándor idézettel: „A szimbólumok különös és 

különleges erejéről szeretnék néhány szót közbeiktatni. Piros por, zöld por egy közepes nagyságú fehér vászon 

kendő felső és alsó harmadán: semmire sem jó rongydarab az egyik ember szemében, a másik ember ugyanakkor 

ezer esztendő kultúrközösségének a bizonysága felől erősödik meg a láttára. Annyira egynek érzi ezt a kettőt: a 

rongydarabot és életének egy nagyon jelentős részét, hogy adandó alkalommal elfogadja egyiket a másik 

egyenértékéül és vérével is adózik védelmében. Szikrát hány a szeme, ökölbe szorul a keze, ha jelenlétében ezt a 

kis darab vásznat fumigálják, bántják, vagy éppen meggyalázzák.”6 

 

 

HELTAI, Miklós: Thoughts on Value-Based Education 
 

This lecture, presented on July 4, 2015 in Balatonlelle, Hungary presents a well-thought structure of a value-based 

education within the family and in the school system. 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 

 

                                                           
6 Karácsony Sándor: Nyugati világnézetünk felemás igában, Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2012., 124.-125.p. 


