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„[V]alóban az egész társadalom dolgozhatik  

azon a nagy munkán, amely: a jövő nemzedék  

előkészítése. S van-e valami nagyobb dolog?” 

 

Babits Mihály: Erkölcs és iskola 

 

Előadásomban elsősorban az erkölcstan szakmódszertanára és az annak hátterét 

alkotó morálpedagógiai és fejlődéslélektani kérdésekre összpontosítanék; majd 

konklúzióként fogalmaznék meg egy határozott állítást arról, mi lehet a film és a 

filmkultúra szerepe az erkölcstanórák morálpedagógiai gyakorlatában, és miféle 

módokon, miféle indokokkal alátámasztható célokat szolgálandó épülhet be abba a 

plurális módszertani kultúrába, amely a tantárgy foglakozásait jellemzi. Ezek a 

kérdések azonban akkor kapnak határozott kontúrokat, ha a szemléletformálás és a 

készségfejlesztés pedagógiai lehetőségeit a fiatalok morális fejlődésének folyamatá-

ról, annak lehetséges útjairól és formagazdagságáról szóló elképzelések problema-

tikájával szembesítjük. 

Az erkölcsi nevelést a modern közoktatás mindig is az iskola egyik fő feladatá-

nak tekintette. Olyan nevelési célnak, amely részint át kell hassa a pedagógiai fo-

lyamat egészét, részint pedig különböző módokon be kell épülnie az egyes kulcs-

kompetenciák, műveltségterületek és tárgyak fejlesztési követelményeibe. Az er-

kölcstan és a hit- és erkölcstan tárgyak bevezetését az iskolai órakeretbe a 2011. 

évi CXC. számú, ún. köznevelési törvény határozta meg,1 mint amelynek fő célja a 

tanulók erkölcsi nevelése, erkölcsi érzékük, szociális és életvezetési kompetenciáik 

és személyiségük fejlesztése. A 2012-ben érvénybe lépett2 Nemzeti Alaptanterv 

[110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet] jellegzetessége részint az, hogy általánosan 

kiemelt területként kezeli az erkölcsi nevelést, illetve a szociális és állampolgári 

kompetenciák fejlesztését,3 amit kodifikált módon ki is hangsúlyoz; részint pedig 

 
*  Előadásként elhangzott Miskolcon, 2019. november 21-én A mozgókép és világa című 

konferencián (ME BTK Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete). 
1  2011. évi CXC. törvény, 39622–39695. [4–77.] 
2  A tanulmány leadásakor a Korm. rendelet hatályban volt – a szerk. 
3  „A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért 

és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibon-

takoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majda-

ni önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen 
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az ember és társadalom műveltségterületen belül „új” – immár kötelező, de nem 

előzmény nélküli – tantárgy formájában szakspecifikus tartalommal konkretizálja 

is azt. 

Noha a család és benne a szülői-nevelői modell az első és legfontosabb szociali-

zációs közeg, ahol az együttélés alapjait adó viselkedésformák elsajátításra kerül-

nek, a folyamat következő állomásai a nevelési és oktatási intézmények, amelyek-

ben nemcsak az esetleges hiányosságok pótlására, illetőleg a szülői érdekekkel 

adott esetben ellenkező nevelési célok teljesítésére kerülhet sor, hanem olyan, élet-

kori sajátosságokhoz illeszkedő szocializációs és nevelési közegek jöhetnek létre, 

amelyek professzionális és differenciált fejlesztőmunkára adnak lehetőséget. Szük-

ség is mutatkozik erre, hiszen a család szerepe láthatóan visszaszorul a gyermekek 

nevelésében, elsősorban a szülőkkel együtt töltött tartalmas idő mennyiségének 

csökkenése miatt. Az iskola immár határozottan nem kerülheti meg a személyiség 

teljes spektruma fejlesztésének feladatát! Foglalkoznia kell a gyermek érzelmi 

nevelésével, a társas kapcsolatokhoz és a megfelelő ítéletalkotáshoz szükséges 

szociális, kommunikációs és önismereti készségei fejlesztésével, adott esetben 

külön erre a célra szolgáló pedagógiai foglalkozások keretein belül. 

Sajnálatosan a tantárgy bevezetése és jellege körül kialakult viták átpolitizáltsá-

ga, a tantárgyat övező bizalmatlanság nem kedvezett és nem kedvez ma sem az 

érdemi szakmai konszenzusok és műhelyek létrejöttének. Ám ezen túl sem egészen 

világos, hová is kerüljenek a pedagógiai gyakorlat súlypontjai. Az önismereti, szo-

ciális és életvezetési készségek fejlesztésére, a felelős cselekvés kialakítására? A 

szemléletformálásra, amely az általánosan helyes normák interiorizálását, ezen 

keresztül a jellem nevelését célozza? A zsidó-keresztény kultúra alapjait képező 

ismeretek átadására? Vagy az erkölcsi jelenségekre irányuló filozófiai reflexió, az 

önálló erkölcsi ítéletalkotás elmélyítésére, mely végeredményben az elvi alapokra 

helyezett morális autonómia kialakulását kell segítse? 

Amennyiben a tartalmi szabályozás dokumentumai alapján, közelebbről az el-

veket, fejlesztési célokat és műveltségi tartalmakat konkretizáló kerettantervek 

felől nézzük a kérdést, egy élmény- és fejlesztésközpontú, multidiszciplináris tar-

talmi megközelítést igénylő tantárgy, pontosabban pedagógiai gyakorlat körvonalai 

bontakoznak ki. Egy olyan fejlesztőpedagógiai munka követelménye, amely nem 

(elméleti) ismeretek átadására és befogadására, hanem a diákok cselekvő-aktív 

részvételére, sokoldalú foglalkoztatására épít, miközben újfajta tanári szerepelvá-

rást, pedagógiai attitűdöt és feladatkört határol körül (organizátor, moderátor, faci-

litátor stb.); s ahol – tegyük hozzá – a fejlesztésjellegű célok megvalósulása nehe-

zen mérhető és értékelhető, lévén ehhez longitudinális, adott esetben az iskola 

összidőkeretét is meghaladó kutatásokra és teszteredményekre van szükség. 

Idézzük fel a kerettanterv módszertani elvárásait! „A tananyag tartalma inkább 

épül a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható tapasztalatokra, illetve 

 
életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a 

tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira.” 110/2012. (VI. 4.) Korm. rend., 10641. 

[9.] 
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személyes élményekre, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket természetes mó-

don egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető történetek, 

mesék, mondák, irodalmi vagy publicisztikai szövegek, filmek vagy digitális for-

mában elérhető egyéb tartalmak. […] [A] pedagógus feladata nem erkölcsi kinyi-

latkoztatások megfogalmazása, az erkölcsi jóval kapcsolatos ismeretek vagy egyes 

értékek verbális hangoztatása, hanem elsősorban a figyelem ráirányítása a külön-

böző élethelyzetek morális vonatkozásaira, a kérdezés, a gondolkodás és az állás-

foglalás bátorítása, a szabad beszélgetések, valamint a nézőpontváltást gyakoroltató 

szerepjátékok és viták moderálása. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni […], 

hogy az eredmény döntő mértékben nem a közlések tartalmán, hanem a közvetítés 

módján múlik. […] Az erkölcstanórák kitüntetett munkaformája lehet sok egyéb 

mellett: a szabad beszélgetés, az önkifejező alkotás, a vita, a szerepjáték, a megfi-

gyelés, a kérdezés, a rendszerezés és az elemzés, valamint az iskolai és a helyi kö-

zösség életébe, esetleges problémáinak megoldásába, a különböző szintű kulturális 

és közösségi értékteremtésbe való tevékeny bekapcsolódás. Az erkölcsi nevelés jó 

lehetőségeit kínálják ugyanakkor az olyan tanórán kívüli formák is, mint például az 

iskolai hagyományok ápolása, a társak segítése, vagy a közösség számára végzett 

bármilyen hasznos tevékenység […].”4 

Számos módszertanilag orientáló munkaformáról hallunk tehát, s látszólag léte-

zik egy szakmai válasz arra a kérdésre, „hogyan is tanítsunk erkölcstant”. Ám ah-

hoz, hogy felmérjük, milyen reális lehetőségek és hatékony módszerek állnak ren-

delkezésre az említett fejlesztési célok megvalósítására, példának okáért a bensőleg 

motivált és átgondolt felelős viselkedés kialakítására, világos és megalapozott tu-

dással kellene rendelkeznünk a gyermekek erkölcsi fejlődéséről, a fiatalok morális 

identitása kialakulásának üteméről és annak jellegéről. Mindez feltehetően sokté-

nyezős integratív folyamat, amelyben szerephez jutnak kognitív, voluntatív és emo-

tív komponensek, a társas interakciók és szituatív tényezők sajátságai (idesorolva a 

média hatását is), különböző személyiségfaktorok stb. A pszichoszociális fejlődés 

tudományos paradigmái, a különböző fejlődéslélektani iskolák azonban nem adnak 

átfogó és koherens képet, pontosabban inkább ellentmondásos képet alkotnak erről 

a folyamatról – akár az elméleti alapok tisztázatlansága, akár az empirikus ered-

mények bizonytalansága, akár a végkövetkeztetések összeegyeztethetetlensége mi-

att. Mindez pedig a pedagógiai oldal impozánsnak tűnő módszertani pluralizmusát 

(frontális szervezés, szabad beszélgetés, vita, drámajáték, kooperatív módszer, 

projekt stb.) egy meglehetősen gyenge lábakon álló eklektikához közelíti. 

Ismét idéznék, ezúttal Daniel Hart és munkatársai kutatási összefoglalójából: 

„Nézetünk szerint nincsen ’olcsó’ vagy ’gyors’ mód egy ilyen [t. i. morális elköte-

lezettség kialakulását segítő] környezet megteremtésére. Eredményeink és előzetes 

kutatásunk szerint a morális kötelezettséget támogató énkép tudatosságának fejlő-

dését biztosító tényezők nem egyszerű manipulációk: a segítő viselkedés osztály-

termi jutalmazása, a gyermekeknek vetített filmrészletek etc. felettébb gyenge, 

 
4  51/2012. (XII. 21.) sz. EMMI rend. 
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elégtelen és egyszerűen hatástalan eszközök. / Ehelyett, javaslatunk szerint a morá-

lis kötelezettséget elősegítő környezet leginkább a következőkkel jellemezhető: 

léteznek benne (1) az evidens morális karaktert képviselő személyekhez kötődő 

oldott kapcsolatok, (2) a morális kötelezettségek kialakítását, illetve kipróbálását 

biztosító lehetőségek, (3) a kötelezettségekkel és azok egyénnek szóló jelentésével 

kapcsolatos diszkussziók, továbbá (4) a jövővel kapcsolatos hatékonyságot támo-

gató tapasztalatok.”5 

A vonatkozó szemelvény expressis verbis a kerettanterv módszertani ajánlása 

egyes elemeit elégtelennek minősítő következtetést fogalmaz meg. Az inkoheren-

cia oka feltételezésem szerint azzal magyarázható, hogy a köztes szabályozók 

szemléletmódja nehezen képes eltávolodni a kognitív megközelítés egyoldalúságai-

tól. Tény: Jean Piaget és Lawrence Kohlberg óriási hatást gyakoroltak úgy a ké-

sőbbi fejlődéslélektani kutatásokra, mint a morálpedagógiai gondolkodásmódra. 

Ám előfeltevéseikben és tulajdonképp eredményeikben is tetten érhető a kantiánus 

tanok emberképe és morális univerzalizmusa. Következtetéseiket gyakran – hibá-

san, de nem minden alap nélkül – az egyén morális fejlődése általános leírásaként 

olvassák. Kritikus egyoldalúságuk azonban főként abban áll, hogy az ítélőképesség 

fejlődését viszonylag független módon, az affektív és a viselkedéses készségek fejlő-

désétől elkülönítve kezelik, illetve elhanyagolják a különböző készségek párhuzamos 

fejlődésének, kölcsönös egymásra hatásának és integrációjának a vizsgálatát. 

A morális ítéletalkotás kognitív fejlettségi szintjéből ugyanis nem lehet egyér-

telmű következtetéseket levonni a proszociális viselkedésre vonatkozóan. Ez utób-

bi tartalmaz ugyan kognitív komponenst, hiszen példának okáért a segítségnyújtás-

hoz észlelnünk és értelmeznünk kell a másik személy lelkiállapotát/helyzetét; en-

nek ellenére a teszteken mért intelligenciaszint nem függ össze szorosan a proszo-

ciális diszpozícióval. Ahogyan a reflektált morális tudatosság vagy az elvi alapokon 

zajló döntéshozatal sem feltétlenül követelménye a morális cselekvésnek, az azt 

szervező habitusoknak és összetett motivációs struktúráknak.6 A morális identitás 

csak részben annak függvénye, hogy egy személy milyen meggyőződésbeli elvekkel 

indokolja a maga viselkedését, s vet számot cselekedetei szándékolt és nem szán-

dékolt következményeivel. 

Egy másik példa. Pálvölgyi Ferenc, a kognitív szemlélet ihlette konstruktív pe-

dagógia egyik hazai képviselője szerint „[a] korszerű etikai nevelés […] modern 

érvelési forma”.7 Talán nem kell ecsetelnem, mennyire szimplifikáló megközelítés-

nek tűnik ez a megállapítás úgy a fejlődéslélektani kutatások szerteágazó eredmé-

nyei, mint a vonatkozó tartalmi szabályozók pedagógiai célkijelölései függvényében. 

 
5  HART–YATES–FEGLEY–WILSON 1995, 338. 
6  A szerepátvétel/szerepfelvétel (role-taking) az egyik legfontosabb állomás a fejlődés 

területén, hiszen a gyermek képes lesz a dolgokat, állapotokat és viszonyokat a másik 

szemével is látni, s így konfliktusos vagy beavatkozást igénylő helyzetekben mások 

helyzetét, döntéseit és szempontjait is figyelembe tudja venni. 
7  PÁLVÖLGYI 2009. 
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Bár nagy valószínűséggel a szabad beszélgetések, adott esetben a filmrészletek-

kel demonstrált beszélgetések nem kizárólag kognitív-verbális képességeket fej-

lesztenek, célszerűbb olyan munkaformákat választani, amelyek a személyiség 

emotív és viselkedéses készségeit sokkal hatékonyabban hozzák játékba. A film-

részletekkel kiegészített vagy azokra reflektáló beszélgetések és viták lefolytatása 

helyett ajánlhatóbb módszernek tűnik a filmek és egyéb audiovizuális dokumentu-

mok készítésére irányuló pedagógiai projekt mint önálló/kreatív tevékenységen 

alapuló egyéni vagy csoportos munkaforma. Tekintettel azonban a túlzó média-

használat terjedésére, következésképp a gyermekek fejlődésére gyakorolt negatív 

hatásaira, a filmalkotási projektek bevezetését kellő biztonsággal leginkább a kö-

zépiskolai (etika)oktatásban látom indokolhatónak és eredményesnek.8 

Ezen egyenetlenségek dacára a tárgy egy nem ismeretcentrikus pedagógiai gya-

korlat mintájaként úttörő szereppel bírhatna az iskola szerepének, tanulóközpontúsá-

gának újraértelmezésében, amelyre a társadalmi és információs környezet rohamos, 

egyre nagyobb ingergazdagságot, sőt egyre nehezebben feldolgozható, súlyozható és 

szűrhető ingergazdagságot eredményező változása közepette égető szükség lenne. 

Napjaink pedagógiai gyakorlatában – állítja Czike Bernadett – a már elméletileg is 

nehezen indokolható frontális óraszervezési metodika egyszerűen terméketlen, nem 

képes a diákság motiválására és eredményes tanítására.9 A pedagógusok elbizonyta-

lanodása és eszköztelensége ezzel párhuzamosan kikezdi az iskola biztonságos tanu-

lási környezetet és tervezhető jövőképet teremtő alapfunkcióját.  

Ilyen helyzetben, különösen az életforma-változásokká sűrűsödő társadalmi fo-

lyamatok korlátozottan felbecsülhető kimenetelekkel rendelkező ingatag miliőjé-

ben nem elég, ha az erkölcstanóra egyszerűen csak gondolkodásra és kommuniká-

cióra készteti a fiatalokat; sokkal inkább közösséget teremtő, konfliktusokat vállaló 

és megoldó, továbbá a felelősség felismerésére és vállalására ösztönző pedagógiai 

programokban kell testet öltenie. Egyszóval: az etikaoktatásnak fejlesztőpedagógi-

ává kell válnia. 

 

 

 

 

 
8  A kisgyerekkor hagyományos időtöltései lényegesen több készség együttes fejlődéséhez 

járulnak hozzá, mint a gyenge motorikus és kognitív aktivitást igénylő médiahasználat. 

Csak néhány példa. Az ülő életmód és a képernyőhasználat visszahat a mozgásszervi 

fejlődésre, látási rendellenességeket, koncentrációs zavarokat, érzelmi túlterhelést okoz, 

továbbá rontja az alvás minőségét. Az élmények azonnali megosztása azok érdemleges 

érzelmi feldolgozása ellenében dolgozik. Külön kérdéskör, hogy a közösségi média in-

teraktív használata miként hat vissza az emberi kötődések világára; illetve, hogy a tech-

nológiai civilizáció indukálta életforma-változás hosszú távon hogyan befolyásolja az 

egyedfejlődés szomatikus és pszichológiai folyamatait. Lásd VAJDA 2014, 199–202, 

226–227. 
9  CZIKE 2012, 7–10. 
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