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abban, hogy a politikának erkölcsileg is 
meg kell alapoznia törekvéseit, s egyáltalán 
nem tekinthetõ teljesen különálló értékrend-
szernek.  

Az Erkölcs és politika címet viselõ harma-
dik fejezeten belül kerül tárgyalásra az a 
Magyarországon – sok, a könyvben tárgyalt 
más témához hasonlóan – megint csak ke-
véssé ismert folyamat, melyet Olaszország-
ban Polányi Károly után a „Nagy Átalaku-
lás”-ként tartanak számon, s az 1992-ben 
indult maffia- és korrupcióellenes „hadjárat” 
eredményeként bekövetkezõ belpolitikai 
változásokat jelöli. 

Az utóbbi idõszakban – talán az évfor-
dulónak köszönhetõen – egyre több kutató 
figyelme fordul a második világháború végét 
követõ három év történetére. Vajon milyen is 
volt a közhangulat, a félelem vagy a bizako-
dás lett volna a meghatározó? Volt-e esélye a 
demokráciának? Lukács György és Bibó Ist-
ván 1945-46-os vitája a demokráciáról ebben 
az összefüggésben számos új szempontot vet 
fel, nemcsak a történész vagy a politológus, 
de a jelenkor számára is. 

Lukács György volt az a magyar filo-
zófus, aki a XX. században a legnagyobb 
hatást fejtette ki a nyugati gondolkodókra, 
s sok évtizedes munkássága során valóban 
önálló filozófiai rendszert teremtett. Szabó 
Tibor vonatkozó tanulmányaiban ennek az 
életmûnek az egységére hívja fel a figyel-
met. A Lukács Jean-Paul Sartre-elemzése 
a magyar filozófus valódi jelentõségén túl 
arra is figyelmeztet, hogy még a legsok-
oldalúbb gondolkodók sem mentesek az 
elõítéletektõl, fõleg ha egymás munkáiról 
kell nyilatkozniuk.     

Az Életutak és életelvek Dantétól Derri
dáig legfõbb erénye, hogy nálunk kevéssé 
ismert, fõként a nyugati mediterrán világban 
alkotó gondolkodókat, gondolatokat a 
filozófiai iskolázottsággal egyáltalán nem 
rendelkezõk számára is érthetõen közvetít 
az izgalmas, újszerû tematikára felfûzött 
tanulmányok segítségével. (Szabó Tibor: 
Életutak és életelvek Dantétól Derridáig. Bp. 
Eötvös József Könyvkiadó, 2005. 267 p.)

Balogh Róbert
IV. éves politika szakos hallgató, Debreceni Egyetem

Széchy Éva (szerk.):
Új felismerések és kihívások az 
ember formálásáról
Ezzel a nem hivalkodó címmel jelentetett meg 
a Gondolat Kiadó egy válogatást az ELTE 
Pedagógiai Doktori Iskolájának elõadásaiból. 
Az elõadások kiadását valószínûleg az diktálta, 
hogy ez a doktori iskola sikeresen építette ki 
kapcsolatait a képzés folyamatában az „aka-
démiai tudományokkal”.

Talán még emlékeznek arra, hogy elég 
sokan hangsúlyozták fenntartásaikat az új 
rendszerû PhD-képzéssel szemben, attól 
félve, hogy az egyetemek hatáskörébe 
utalt kandidátusi fokozatok helyett létrejött 
doktori képzés veszít tudományos színvona-
lából. A kötet elõadásai utólag is válaszolnak 

a korabeli bírálatokra. Már csak ezért is érde-
mes volt a nyilvánosság számára megjelen-
tetni az összeállítást. Az elõadások jórészt a 
tudományág országosan is ismert, nemzet-
közi tudományos elismertséggel rendelkezõ 
tudósai tartották.

Azok számára, akik nem ismerik a mai 
PhD doktori képzés belsõ világát, érdemes 
felidézni a történeti elõzményeket. Az ELTE 
Bölcsészettudományi Karának Pedagógiai 
Doktori Iskolája az elsõk között alakult, és 
ma már több mint tíz tanévet tudhat maga 
mögött a képzésben. A doktori iskola már 
indulásakor abból a feltevésbõl indult ki, hogy 
a szervezésben és képzésben hasznosítani 
kell a nemzetközi tapasztalatokat, és meg kell 
õrizni a tudományokkal a korábbi években 
kialakult jó kapcsolatokat. Megemlítjük, 
hogy az Akadémia tudósai sem zárkóztak 
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el a tudományos együttmûködéstõl. Az 
elõadók között ott találjuk az Akadémia 
akkori elnökét is, aki doktorandusz hallgató 
tudományos vezetését is vállalta.

A tudományos követelmények érvénye-
sítése eredményeként megállapítható, hogy 
az ELTE Pedagógiai Doktori Iskolája hazai 
és nemzetközi vonatkozásban is elismert 
intézmény lett. Egyetemi és fõiskola oktatók 
nagy számban itt szerezték meg a PhD-fo-
kozatot, ami elõfeltétele volt munkakörük 
megõrzésének. A doktori iskolába számos 
hallgató iratkozott be az elmúlt évek során 
Amerikából, az arab világ országaiból, Iz-
raelbõl vagy éppen Japánból. (A recenzor 

„jólértesültsége” azzal magyarázható, hogy 
maga is elõadó és több hallgató tudomán-
yos vezetõje volt az elmúlt évek során.)

Az alapos értékelést az is lehetõvé teszi, 
hogy a kötet szerkesztõje és szerzõje dr. 
Széchy Éva egyetemi docens, aki egy évti-
zeden át volt a doktori iskola tudományos 
tanácsának titkára, és személyes érdemei 
tetten érhetõek a szervezettség magas szín-
vonalú biztosításában.

A kötet nem prezentálja az elõadások 
teljes anyagát. Több elõadás nem kerülhetett 
az összeállításba, de úgy ítéljük meg, hogy a 
közölt elõadások semmivel sem pótolható 
elméleti alapot nyújtottak a doktori képzés-
hez. Azt a felismerést fejezik ki, hogy az 
elméleti összefüggések tisztázása nélkül, az 
alapvetõ célok számbavétele nélkül nem 
lehet sikeres képzést folytatni. Az elõadások 
már itt megemlítendõ általános jellemzõi, 
hogy felidézik a legfontosabb nemzetközi 
tudományos tapasztalatokat, a vitatott kér-
déseket sem mellõzve. A magas szintû elmé-
leti mondanivaló eleve megóvta a doktori 
kurzus hallgatóit a pragmatista gondolkodási 
módtól, ami ma sajnos általánosan jellemzõ 
az oktatás világára. Nem lenne érdektelen 
megjelentetni az elmúlt évtizedben készült 
doktori értekezések repertóriumát sem, ki-
derülne, hogy ma a tudomány mûvelõiben 

jelentõigény van az elméleti kérdések tanul-
mányozása iránt. Alighanem azért zajlik 
manapság annyi korrekciós tevékenység 
az oktatás folyamatának vezérlésében, mert 
nem gondolják végig rendszeresen egy-egy 
változás hazai feltételrendszerét és várható 
következményeit. A doktori kurzuson elhang-
zott elõadások egy része éppen erre intette a 
kutatókat, a hallgatóságot.

A kötetben olvashatjuk Polónyi István és 
Tímár János elhangzott elõadását Az oktatás
politika fejlõdésének változatairól. Elõadá-
sukat azzal fejezték ki, hogy „ha Magyaror-
szág meg akar felelni a tudásalapú gazdaság, 
az információs társadalom kihívásainak, 
akkor a hazai oktatás megújítására van szük-
ség. Ehhez új és korszerû oktatáspolitika 
szükséges.” (185.) Tudjuk, hogy másfél évti-
zede kezdetét vette a hazai oktatási rendszer 
megreformálása, és mi lenne az új, a korszerû, 
ami közmegelégedéshez is elvezethetne?

A kötet bemutatása során csak arra vál-
lalkozhatunk, hogy a tanulmányként közölt 
elõadások néhány elemére felhívjuk a figyel-
met. Csányi Vilmos akadémikus elõadásának 
címe: A humánetológiai ismeretek szerepe 
a személyiség formálásában. Az elõadás 
– bátran mondhatjuk – hiánypótló a pedagó-
gusok számára. A nemzetközi irodalom 
alapos bemutatását és hazai kutatásainak 
eredményeit kapjuk a nagyon jól felépített, a 
témát emberközelbe hozó elõadásból. Nem 
zárkózik el a napi nevelési feladatokhoz 
való közelítéstõl sem. Egyik nagyon aktuá-
lis következtetésként kimondja, hogy „Az 
emberi szocializáció akkor tökéletes, akkor 
eredményez harmonikus személyiséget, ha 
a gyermeket kétely nélküli, kiegyensúlyozott 
világ veszi körül”. (40.) Igazságtalan lenne 
tehát mindent az iskolán számos kérni. Régi 
igazság, hogy az iskola olyan, amilyen a 
társadalom. Ezt az akadémikus elõadása is 
megerõsíti. Czeizel Endre A nevelhetõség 
biológiai alapjai címû témát adta elõ a 
doktori kurzus hallgatóinak. Ma, amikor a 
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központi pedagógiai elvárások között an-
nyi szó esik a kreativitásról, a professzor 
számos, a témára vonatkozó megállapítása 
napi pedagógiai jelentõségû. Alapigazság 
az oktatáspolitikusok és a tanárok számára 
Czeizel doktor megállapítása: „A családok, 
vagyis a szülõk gazdasági helyzete, isko-
lázottsága és kulturális színvonala jelenti a 
legmeghatározóbb külsõ hatáskomplexust 
gyermekeik veleszületett adottságainak ki-
bontakozására”. (70.) Napjainkban, amikor a 
tanulók közötti esélyegyenlõséget akarjuk 
biztosítani, nem csak az iskola szerepére kell 
összpontosítanunk.

Az emberi gondolkodás fejlõdésének fi-
ziológiai tényezõirõl Ádám György akadémi-
kus elõadását kísérhetjük figyelemmel. Általa 
egy tudós életmû fontos mondanivalói 
fogalmazódnak meg. Frenkl Róbert profesz-
szor Egészséges testfejlesztés mint az emberi 
minõség alkotó tényezõje címmel tartott 
nagyformátumú elõadást a doktoranduszok 
számára. Tudományos kutatásainak eredmé-
nyei az egészséges életmódra nevelés iskolai 
feladataihoz vezetnek el. A számítógépek 
elterjedésével, a több órát naponta a gép elõtt 
ülõ fiatal várható egészségügyi állapota fel-
veti úgy a szülõ, mint az iskola felelõsségét. 
Nem beszélve az iskoláskorúak dohányzá-
sáról, alkoholfogyasztásáról és az egyre 
terjedõ drogok élvezetérõl. A „tudásgyárban” 

– az eredmények féktelen hajszolása mellett 
– e területen is többet kellene tennie a társa-
dalomnak. Tanulmányának befejezõ részé-
ben arra utal, hogy „a 21. század embere szá-
mára realitássá vált a hosszú élet lehetõsége. 
Ez akkor érték, ha egészséges életet jelent a 
szó teljes értelmében, a testi, lelki egészséget 
illetõen”. (101.)

A kötetben olvasható Popper Péter egye-
temi tanár elõadása a felnõtté válás pszicho-
lógiai megközelítésérõl. Vámos Tibor akadé-
mikus a pedagógiai problémák értelmezését 
vizsgálja az információs társadalomban. A 
szerzõk a legújabb kutatási eredmények 

és kihívások összefüggésében fejtik ki 
véleményüket. Simai Mihály akadémikus 
a globalizáció emberi dimenzióit kutatja 
századunk kihívásai alapján. Felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy a 21. század társadalma 
differenciálódó társadalom lesz. „Erõsödnek 
a nemzetiségi, etnikai és vallási ellentétek, új 
szekták jelennek meg, kihaltnak vélt kultúrák 
kelnek életre.” (137.) Kérdés, hogy hogyan 
készül fel erre a pedagógus, az iskola és a 
társadalom.

Köpeczi Béla akadémikus tanulmányá-
ban a globalitás és a nemzeti nevelés össze-
függéseit elemzi. Idõszerû téma ez a doktori 
iskola munkájában. Több mint tíz éve – a 
Nemzeti Alaptanterv bevezetése –, de külö-
nösen az EU-csatlakozás óta vitakérdés: 

„Mi lesz veled magyar kultúra?” Az elõadás 
gazdag történelmi példatárra építve mutatja 
be a téma európai fejlõdését, alakulását. 
Nem tagadja, hogy a hazai iskolai nevelés nem 
kevés ellentmondással találja szembe magát 
a következõ évtizedekben. Egyértelmûen 
válaszol arra a kérdésre is, ami az iskolai 
nevelést foglalkoztatja. Köpeczi Béla szerint: 

„A hazaszeretet a nemzeti identitás kifejezése 
lesz a globális világban is.” (157.)

Pataki Ferenc akadémikus tanulmányá-
ban a nevelés szociális összefüggéseit elemzi, 
a nevelés társas terébe helyezi el a mai iskolát. 
Nagyon lényeges kérdésre hívja fel a figy-
elmet: „…arra kellene ügyelnünk, hogy ne 
elvont, ideologikus viták folyjanak, hanem 
gyakorlatias eszmecserék arról, hogy melyik 
pedagógiai eszmerendszer miképpen mû-
ködik a gyakorlatban, mifajta reális eredmé-
nyek hitelesítik”. (159.) A kísérletezési fellen-
dülés viszonyai között ügyelni kell arra, hogy 
csak az igazolt pedagógiai tevékenységek 
kerüljenek elterjesztésre – figyelmeztet Pataki 
akadémikus tanulmánya.

Talán a legújszerûbb a kötetben Várszegi 
Asztrik pannonhalmi fõapát tanulmánya, 
amely elõadásnak is nagyon eredetinek 
tûnik. Egyértelmûen kiderül, hogy a kötet 
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szerkesztõje, a doktori kurzus elõadásainak 
megtervezõje az egységben gondolkodott, a 
téma és az elõadó megválasztása rendkívüli 
tudatosságot fejez ki. A legaktuálisabb, a dok-
toranduszok számára legfontosabb témák 
szerepelnek a doktori iskola programjában.

A fõapát elõadásában nemcsak az a von-
zó, hogy érezhetõ mögötte az õszinte hit, 
meggyõzõdés, hanem úgy ad újat tanulmá-
nyában, hogy vívódásait is megismerjük. A 
mai erkölcsi közállapotok viszonyai között 
az egyházi iskolai nevelésnek megkülönböz-
tetett jelentõsége van. Elõadása arra is példa, 
hogy hosszú távon is megmaradó iskolai ér-
tékek évtizedek, évszázadok alatt alakulnak 
ki. Rövid távon illúzió nagy sikereket várni 
és a sikerekért nagyon meg kell dolgozni. 
Mindezt úgy írja le, hogy a bencés nevelés 
valóságos értékeit is megismerhetjük egy 
olyan személyiségtõl, aki maga is ebben a 
közegben vált igazi tudós nevelõvé.

Várszegi Asztrik tanulmányának Egyete
mes erkölcsi normák mint a modern kor 
létezési szükségletei és feltételei címet adta. 
Azt a gondolatkört vizsgálja, hogy vannak 
olyan erkölcsi normák az évszázadokkal 
korábban általánosnak mondhatóak között, 
amelyek a modern kor számára is alkalma-
sak és a létezés formái.

Lényegében eme gondolatsorhoz kap-
csolódik Széchy Éva docens írása is, amely 
az Etika és nevelés címet viseli. Tanulmányát 
azzal közelíti a valósághoz, hogy egy ko-
rábbi írását is felidézi alcímként. (Az alcím: 
Történeti áttekintés és jelenkori pedagógiai 
problémák. – A Budapesti Nevelõben jelent 
meg hasonló címû tanulmánya.) A tanul-
mány szerzõjeként és a téma elõadójaként 
nem köny-nyû feladatra vállalkozott. Az 
egyházi erkölcsi normák évszázadok során 
alakultak ki, és alig változtak az elmúlt 
történelmi idõszakban, viszont a mûködõ 
pedagógiához kapcsolódó etikai normák 
több ciklusban, rövid távon gyakran változ-
tak. Elgondolkodtató, hogy amíg számos 

szakmának van etikai kódexe, a pedagógia, 
az iskolai oktatás ma sem rendelkezik ilyen 
kódexszel. Bizonyára ennek összetett okai 
vannak, például: manapság nehéz lenne 
a „világnézetileg el nem kötelezett” oktatás 
etikai normáit megfogalmazni és rendszerbe 
foglalni.

Széchy Éva tanulmányának fontosságát 
ez csak növeli. A tudós szerzõk között 
csaknem elsõként vállalkozott arra, hogy 
elõadásában, majd tanulmányában kísér-
letet tegyen a jelenkor pedagógiai erkölcsi 
normáinak megfogalmazására. Tegyük 
hozzá, elfogadható módon, sikeresen. 
Gondolati rendszere követhetõ a gyakorlati, 
alkalmazható pedagógia számára, segítség a 
mindennapok pedagógiájának is. A szépen 
felépített, jól tagolt munka joggal kapott 
helyet a tanulmánykötetben.

Érdemes kitérni néhány gondolat erejéig 
még arra a kérdésre is, hogy van-e az összeál-
lításnak gondolati egysége, mondanivalója, 

„lefedi-e” a mai iskolai tudományos igényeket 
és gyakorlatot? A kérdésre egyértelmûen 
igennel kell válaszolnunk. Az elõadók, majd 
tanulmányszerzõk mondanivalójukban alap-
vetõen építettek a nemzetközi tudomány 
fejlõdésében végbemenõ folyamatokra és 
a hazai iskolai gyakorlat megoldandó kérdé-
seire. A tanulmányok bizonyára serkentõleg 
hatnak a témák továbbgondolására és a fiatal 
kutatók, doktoranduszok munkái segítenek 
abban, hogy a megoldások iskolaközelbe 
kerüljenek. A kötetben tárgyalt gondolatkö-
rök megérdemelnék, hogy így legyen.

A feldolgozott tanulmányok némelyike 
– témáját illetõen – az iskolákban nevelési kon-
ferencia alapjául is kínálkozik. Érdemes lenne 
nevelési értekezleten tárgyalni, megvitatni a 
következõ években mint pedagógiai kihívá-
sokat, például a személyiségfejlesztés és a 
tehetséggondozás; az egészséges életmódra 
nevelés lehetõségei és határai; az információs 
társadalom és a tanuló; a nemzeti nevelés és 
a globalizáció; vagy az erkölcsi normák a mai 
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iskolai nevelésben gondolatköröket, hogy csak 
néhányat említsünk. Mindenképpen érdemes 
elgondolkodni a munka elméleti hasznosításán. 
Akár a szerzõk, akár a szerkesztõ Széchy Éva 
alapos, magas színvonalú tanulmánya nagyobb 
figyelmet érdemelnének. A munkák aktualitása 
is lényeges, hiszen szinte mindegyikben vissza-

térõ gondolat, mi lesz az ember, a tanuló sorsa a 
XXI. században? (Széchy Éva szerkesztõ: Új felis
merések és kihívások az ember formálásáról. 
Budapest: Gondolat Kiadó, 2005)

Dr. Horváth Márton
a neveléstudomány kandidátusa,

az MTA doktora, neveléstörténész

Kautz Gyula: A nemzet
gazdaságtan és irodalmának 
történeti fejlõdése

A budai mûegyetem (politechnikum) tanára, 
Kautz Gyula, 1860-ban Bécsben jelentette meg 
kétkötetes írása (Theorie und Geschichte der 
NationalOekonomik) második kötetét, ame-
lyet – eredeti célkitûzésének megfelelõen 

– önálló mûként is megálló történeti ös-
szefoglalásnak szánt, amint az a címbõl is 
egyértelmûen kiderül: Die geschichtliche 
entwicklung der NationalOekonomik und 
ihrer Literatur.1 A szerzõ könyve elsõ oldalán 
fenntartotta magának a francia és a magyar 
átdolgozás és kiadás jogát, de – eltekintve 
egy korabeli magyar folyóiratban megjelent 
néhány kivonatos írástól (Budapesti Szemle 
1859-1862) – erre nem került sor, egészen 
2004-ig, amikor – a szerzõ születésének 175. 
évfordulója alkalmából – a Budapesti Cor-
vinus Közgazdasági Egyetem professzora, 
Bekker Zsuzsa által szerkesztett Magyar 
Közgazdasági Klasszikusok sorozatában 
napvilágot látott a mû magyar fordítása. 
Kautz 1829-ben született, 1848-ban rövid 
ideig nemzetõrként szolgált a magyar sza-
badságharc hadseregében, majd visszatért 
jogi tanulmányaihoz. 1851-ben a lipcsei 
egyetemen Wilhelm Roschert hallgatta, és a 
német történeti iskola elsõ nemzedékének 
vezéralakjához fûzõdõ kapcsolata meghatá-
rozó befolyást gyakorolt szellemi fejlõdésére. 
Az 1860-ban megjelent könyv az elsõ igazán 

jelentõs, német nyelven íródott munka a köz-
gazdaságtan történetérõl. Bár részterületek 
feldolgozásai (például Roscher áttekintése 
az angol közgazdaságtan történetérõl) és 
fordítások (a francia Auguste Blanqui össze-
foglaló könyvének F. J. Buss-féle német 
kiadása 1840-1841) már rendelkezésre álltak, 
nem említve az összefoglaló tankönyvek 
történeti áttekintésre vállalkozó hosszabb-
rövidebb fejezeteit (lásd pl. Rau sok kiadást 
megért tankönyvében az 1841-es kiadás I. 
könyvének III. fejezetét), de Kautz – amint 
azt Karl Knies írta róla egy negyedszázaddal 
késõbb – „elõdeit messze túlhaladja […] elvi 
alapon a tárgyalandó elméletet mindenkor 
együtt kezeli a filozófia, a történelem és a 
többi területek adott állapotával […] valamint 
(kivételes olvasottsággal) azok irodalmával, 
melyeknek a nemzetgazdasággal való ös-
szefüggéseit bemutatja és beláttatja”. 

Az, amit Knies kiemel: elmélet, történelem 
és a gazdaságtan eszmetörténetének szoros 
összefüggése a XIX. századi német történeti 
iskola számára természetes volt, míg a mai 
közgazdaságtanban már nem az, bár e felfo-
gást a klasszikus közgazdaságtan képviselõi 
sem tekintették irányadónak. Kautz mûve 
elején maga is idézte Jean-Baptiste Say, a 
klasszikus iskola talán legnagyobb hatású 
kontinentális teoretikusát, aki saját eszme-
történeti függelékét így vezette be: „Mi haszna 
volna nevetséges véleményeket, rosszhírû és 
joggal rosszhírû elméleteket összegyûjteni? 
Haszontalan és unalmas lenne újra felidézni 
ezeket”. Ezzel – a mai elmélettörténészeket is 
nyomasztó – aforizmával szemben Kautz a 
tudománytörténetet szinte alkalmazott tu-

 1 A mûvet a Detlev Auermann Verlag (Glashütten im 
Taunus) reprint kiadásban 1970-ben jelentette meg. 




