
KAMARÁS ISTVÁN

1941-ben született Mun
kácson. Magyar nyelv és
irodalom tanári, könyv1á
rosi és szociológusi okie
velet szerzett az ELTÉ-n
Jelenleg a Veszprémi
Egyetemen kutat ésoktat.

1Már a rendszerváltás
előtt felmerült az ember

ismereUembertan mint
általános- és középisko
lai tantárgy, valamint fő

iskolai és egyetemi
tanári szak elképzelése.

1989-ben már két tanító
képzőben tanulták a le·

író és normatív embertu
dományokból összeőtvö

zött embertant egy
Zsolnai József és Kocsis

Mihály által irányított
felsőoktatási kísérlet

keretében.
2Emberismeret.

NAT-kompatibilis részle
tes tanterv. ÉKP Köz

pont, Bp., 1996.; Ember·
ismeret 4-5. osztály.

Tanterv és módszertani
útmutató. (Készítették a

kisújszállási Kossuth
Lajos Ált. Isk. tanáraL)

Szolnok, 1994.
3Kamarás István 

Vörös Klára: Embertan I.
10-13 éveseknek. ÉKP

Központ, Bp., 1996.;

Emberismeret
Kihívás és lehetőség keresztény iskolák számára

Ma már egyre ritkábban bukkan föl az az óhaj, hogy legyen általá
nosan kötelező a hitoktatás, de még elég sokan gondolják úgy,
hogy ennek az anakronisztikus, voluntarista "hitbuzgalmi" elkép
zelésnek jó alternatívája lehetne az a két szólamú elgondolás, mely
-szerint a vallásos gyerek tanuljon hittant, a nem vallásos pedig lai
kus etikát, s ne mindenki tanuljon hittant.

Az a tény, hogy tőlünk nyugatabbra többfelé találkozhatunk
ezzel a gyakorlattal, még korántsem igazolja ezt a nem túl sze
renesés elképzelést, ugyanis sokunk szerint minden vallásos és
nem vallásos iskolásnak egyaránt jár mind az etika, mind a val
lásismeret. Ugyanakkor egyre többen ismerik fel és ismerik el,
pedagógusok és szülők egyaránt, hogy az egyházi iskolába járó
gyerekek sem tudnak annyit az érzésekről és érzelmekről, mint
Dél-Amerika növény- és állatvilágáról, nem tudnak annyit az ér
tékek világáról (az értékelő emberről, az ízlésről és az előítéle

tekről), mint a vegyértékek világáról, fel tudják ugyan rajzolni
az eti-metil-keton szerkezeti képletét, de bajban vannak, ha a
személyiség szerkezetéről kérdezzük őket, s szinte perfektek a
számítógépes kapcsolásokban, de eléggé gyengék az emberi kap
csolatokban.

Kellene egy olyan tantárgy, mely bemutatja az embert bioló
giai, pszichikus, társadalmi és szellemi dimenzióban, amely
ben egyformán fontos a psziché és a pneuma. De hát van
ilyen! Mégpedig egy magyar pedagógiai találmány: az emberis
meret.

Tapasztalva, hogy az erkölcstan könnyen válhat moralizálássá,
az önismeret és lélektan pszichologizálássá, a társadalomismeret
pedig szociologizálássá, a kilencvenes évek legelején a Zsolnai
József vezette Országos Közoktatási Intézet vezetésem alatt álló
Embertan műhelyében megszületetett az embertan néven is sze
replő emberismeret, mely hamarosan félszáz iskolában kipróbá
lásra is került.' Kidolgozásában keresztény szakemberek jelentős

részt kaptak és vállaltak. Az embertan néven is futó emberisme
ret a leíró és a normatívembertudományok ötvözete, melynek leg
fóbb komponensei a lélektan, a szociológia, az etika és a filozófi
ai antropológia, kiegészítve némi etológiával, kulturális antropo
lógiával, politológiával, humánökológiával és vallástannal. Leg
fontosabb tevékenységi formái pedig a beszélgetés, a szerepjáték
és a kutatás. Az erkölcsi parancsokat, szabályokat és normákat
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Kamarás István - Vörös
Klára: Embertan II. 13-16
éveseknek. ÉKP Központ,

Bp., 1996.; Kamarás
István - Vörös Klára:

Embertan l/l. 15-18 éve
seknek. OKTKER,
Veszprém, 2002.

4Kamarás István: Ember
ismeret, erkölcsismeret,
vallásismeret. Tantárgyi

útmutató 4--6. évfolyam.
ÉKP Központ - Tároga-

tó Kiadó, Bp., 1995.;
Kamarás István: Ember
ismeret, erkölcsismeret,
vallásismeret. Tantárgyi

útmutató 7-8. évfolyam.
ÉKP Központ - Tároga-

tó Kiadó, Bp., 1997.
5Bohár András: Antropo
lógiai és etikai vázlatok.

Keraban Kiadó, Bp.,
1993.; Embertan óraváz

latok. Borsod-Abaúj
Zemplén Megyei Peda

gógiai és Közművelődési

Intézet, Miskolc, 1993.;
Kamarás István - Sár-

kány Klára: Embertan kö
zéphaladóknak. Keraban

Kiadó, Bp., 1993.; Kama
rás István: Bevezetés az
embertanba. PSZM, Bp.,

1996.; Kamarás
István - Makk Katalin 
Varga Csaba: Kagylóze
ne. Szent Gellért Kiadó,
Bp., 1993.; Kuslits Kata-

lin: Tanitható-e az em
ber? (Tanári segédkönyv

és szöveggyűjtemény.)

Dinasztia Kiadó,
Bp., 1993.

6Nemzeti Alaptanterv.
Művelődési és közokta

tási Minisztérium,

ma már a kisebb gyerekek is ódzkodva fogadják, ám ha az em
berismeret órán Kovács Csaba és Orsós Rozika megtudják, hogy
az ember nemcsak olyan, mint minden ember, hanem olyan is,
mint senki más a világon, tehát pótolhatatlanul egyedi, akkor 
amint ezt gyakorta tapasztalhattuk - Kovács Csaba és Orsós
Rozika felismerik és ki is jelentik, hogy ebből számukra az kö
vetkezik: az ember pótolhatatlan ritkaság, érték, és már csak
ezért is becsülni és tisztelni kell. Vagyis rendre maguk a tanulók
sejtik, fogalmazzák meg és mondják ki a legfontosabb erkölcsi
tételeket. És a hittanosok még azzal is megtoldhatják, hogy ez
már csak azért is így van, mert az ember istenképmás.

Az Embertan műhelyben általános és kÖZépiskolai tantervek.i
tankönyvek," tanulási-módszertani útmutatók és egyéb oktatási
segédletek" is készültek, majd pedig ezek jobbára spontán és
"mozgalmi" tapasztalatok formájában és a Nemzeti Alaptanterv
ben (továbbiakban: NAT) intézményesültek. Így a hivatalos cur
riculum része lett az az embertarr/emberismeret," mely elfogad
hatóvá vált a különbözö világnézetű pedagógusok, szülők és ta
nulók nagy többsége számára a maga több dimenziós (biológiai
pszichíkus-szocíológíai-szellemi) és lényegét tekintve eminensen ke
resztényemberképével. Olyan "általános emberi" alapot képez,
melyre sokak véleménye és többek tapasztalata szerint jól ráépit
hető a vallási-világnézeti képzés és nevelés.

Sokan úgy látják, és többek már tapasztalják is, hogy ez az
emberfelfogás sikeresen szolgálhatná a fiatalokat mind a világ
jelenségeinek az Egészre vonatkoztatott megismerésében, mind
az okos szeretetben, mind az adás és felelősség társadalmának
megvalósításában. Sokan elégedetten konstatálták, hogy érték
rendje magában foglalja a legfontosabb keresztény értékeket.
Mindennek ellenére az egyházak és az egyházi iskolák vezetői

nek és a vallásos pedagógusoknak jelentős része - valami vilá
gi huncutságot szimatolva - igen óvatosan vagy egyenesen
gyanakodva fogadták az emberismeretet, azt hangoztatva, hogy
az egyházi iskolában éppen elegendő a felekezeti hit- és er
kölcstan.

Mindemellett eddig még az állami iskolákban sem aratott si
kert az emberismeret. Hiába kezdték el a NAT bevezetésekor
legalább félezer iskolában nagy odaadással, másik félezer iskolá
ban viszonylag tisztességesen a vele kapcsolatba került diákok
és a tanárok többsége számára revelációt jelentő tárgy oktatását és
tanulását, ez a sajátosan magyar, ugyanakkor ízig-vérig európai
pedagógiai innováció igen rövid időn belül áldozatává vált a
redukált emberkép jegyében fogant ideologikus és ugyanakkor prag
matikus-racionalista gondolkodásnak, mely máig áthatja mind a
"nagypolitikát", mind az oktatáspolitikát." Hiába készültek
újabb, az emberismeret alsó-, közép- és felsőfokú oktatását és ta
nulását szolgáló segédletek," hiába ért célba a Veszprémi Egye-
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Bp., 1995, 102-106.
7Az 1998-as választáson

győztes pártok a NAT
eltörlését ígérték.

8Kamarás István: Beve
zetés az embertanba.

PSZM, Bp., 1996.;
Kamarás István: Erkölcs

tan a 11. évfolyam
számára. Krónika Nova,

Bp., 2001.; Lányi András
- Jakab György:

Erkölcstani esettanulmá
nyok. Altematív Közgaz

dasági Gimnázium,
Bp., 1999.

9Az akkori miniszter
(Pokorni Zoltán) által fel
kért etikaoktatási szakbi
zottság különböző világ
nézetű és pártállású tag
jainak (köztük a történel-
mi egyházak képviselöi

nek) egyöntetű

támogatásával.
lOHetedik évfolyamon

heti egy órás, önállóan
is tanítható, de más

tárgyba beolvasztható
Ember és társadalom,

etika, tizenegyedik évfo-
lyamon heti egy órás

tárgy, a gimnáziumban
Ember- és erkölcsisme
ret, a szakközépiskolá

ban Társadalom- és
erkölcsismeret néven.

11 Közéjük tartozik az tr
tékközvetítő és Képes
ségfejlesztő Programot

vállaló 30-40 iskola,
amelyekben a többi is

kolában minimálisan kö
telező (és egyben átla

gos) óraszám há
rom-négyszeresét fordít

ják az ember-,

tem által akkreditáltatott Emher-, erkölcs- és vallásismeret szakirá
nyú továbbképzési szak és az Etika, ember- és társadalomismeret
levelező és nappali alapszak. hiába került be a NAT alapján ké
szült kerettantervbe nagyjából változatlan tartalommal és ember
képpel" az ember- és erkőlcsismeret, a harmadára-negyedére
csökkent óraszám miatt az eredeti elképzelésnek úgyszólván
csak a paródiája maradt meg." Az ilyen mértékű kicsinyítésben
az emberből csak gnóm marad, hiszen miféle tudás adható át az
emberről, ha például a nemiségre. férfi-nő szerepekre, a szere
lernre, a párválasztásra, a házasságra és a családra mindösszesen
két-három tanóra jut? Márpedig a hivatalos minimum szerint
ennyi jut. Olyasmi történt, amit az ötvenes évek egyik legjobb
vicce így érzékeltetett: "A széncsatát megnyertük. A szén alul
maradt." Az iskoláknak ugyan lehetőségük van arra, hogy olyan
helyi tantervet készítsenek, amelyben akár az elsőtől a tizenket
tedikig szerepelhetne az emberismeret, de még olyan iskola is
csak elvétve akad," amelyben a szégyenletesen alacsony kötele
ző óraszám kétszeresében terveznék tanítani ezt a tárgyat."

Mondhatnánk: a helyzet eléggé reménytelen ahhoz, hogy az
ember reménykedjen, méghozzá éppen az egyházi iskolák
ethoszában. az istenképmás ember komolyan vételében, vezetői

nek erkölcsi bátorságában. ugyanis hol lenne fontosabb az em
ber, mint éppen az egyházi iskolákban? Az egyházi iskolák zsi
dó-keresztény világnézeti ethosza, a maga örök értékeivel és tra
dícióival különösképpen megfelelő alapja és erőtere lehetne an
nak a modellnek, mely egyébként minden magyar iskolának ja
vasolható: amely az embertanba épített erkölcstan, a vallásisme
ret és a katekézis egymásra épülő hármasát jelenti. Az ember
tanba épített erkölcstanról szólván joggal kérdezik meg' a keresz
tény pedagógusok, hogy ugyan már, melyik etikát foglaltuk bele
az embertudományokba? Szép számmal vannak hazánkban is je
lentős keresztény teológusok és pedagógusok, köztük például a
katolikus Jelenits István és Orosz László, a református Szűcs Fe
renc és az evangélikus Prőhle Károly , akik határozottan amellett
érvelnek, hogy lehetséges az egyetemes etikaY Emberismeretünk
be ilyenfajta "konszenzusetikát" építettük be." A másik oldalról
nézve ez így olvasható: plurális világunk számára olyan NAT és
kerettanterv készült, amely alkotmányjogi értelemben ugyan
semleges, ugyanakkor magában foglalja a klasszikus és keresz
tényalapértékeket. Részben azért, mert kidolgozásában komoly
szerepet kaptak és vállaltak keresztény szakemberek, részben
azért, mert előítéletmentesdiskurzus közepette széles körben el
fogadtatható konszenzus jött létre.

A keresztény iskolába járó gyerekek is éhezik az olyan tanórai
foglalkozást, amely a rólad van szó, érted, veled jegyében történik.
Azok a gyerekek, akik ilyen emberismeretet tanultak, roppantul
élvezték, de lehet mondani, hogy tanáraik még jobban. Már pe-
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társadalom- és
erkölcsismeretre.

12Az oktatási vezetés
2002 őszén azt az állás
pontot képviseli, hogy az

iskoláknak, a kötelező ke
retlanterv alól felszabadul

va lehetőségük van arra,
hogyakötelezőnél akár
jóval nagyobb óraszám
ban tanítsák az ember-

és erkölcsismeretet. A je
lek szerint alig akad isko

la, amely nagyobb teret
biztosítana az embemek.
13Az 1991-es békéscsa

bai és az 1993-as
szolnoki morálpedagógiai

konferenciákon Jelenits
István azzal érvel, hogy
embernek lenni: feladat,

és ennek van egyete
mes mércéje. Úgy véli,

hogya nem vallási meg
alapozás nehezebb, de
azért lehetséges. Orosz
László szerint az egye-
temes etika arról szól,

hogy mit kell tenni a kö
zösség boldogulása

érdekében, kiindulópont
ja a személyes emberi

méltóság. Egyetemes
etikát írt Nyíri Tamás

főiskolásoknak és egye
temistáknak, illetve Sza
bó Pál Tivadar középis-

kolásoknak.
14A 9. sz. jegyzetben sze
replő etikaoktatási szakbi
zotlság nagyobb részben

gyakorló vallásos tagjai
(köztük a három legna

gyobb keresztény egyház
képviselőivel) egyöntetű

en .szavaztak meg" egy
ilyen fajta

dig ez döntő szempont. A hiteles tanár nemcsak az, aki tudja,
de aki élvezi is azt, amit együtt csinál diákjaival. Egy ilyen, a
beszélgetés, szerepjáték és kutatás színes hármasságában (mely
természetesen bővíthető") zajló embertan messze túlmegy az is
meretszerzésen, élménydús happening (történés) és - természe
tesen indirekt módon! - emberszelídítés is.

Erre az ember- és erkölcsismeretre épülhetne elképzelésem
szerint az a vallásismeret, mely a következőket tartalmazza: val
lásfenomenológia és vallásnéprajz, valláslélektan és vallásszocio
lógia (vagyis az, hogy miért és hogyan vallásos a homo reli
giosus), továbbá a világvallások, kitüntetetten a zsidó és keresz
tény vallás, középpontban a Biblia-ismerettel." A Biblia-ismeret
már két változatban szerepelhetne, befejező része lehet a vallás
tannak, amely innen kezdve már csak a nem vallásos tanulók
nak szól, hiszen a többiek már saját vallásuk és felekezetük hit
és erkölcstanával folytatnák.

A harmadik szakasz első felében el tudnék képzelni egy öku
menikus Biblia-ismeretet is, és csak ez után következne a kate
kézis felekezeti szakasza. Természetesen egyáltalán nem mellé
kes kérdés (de már nem ennek az írásnak a tárgya), hogya mai
katekézisnek miképpen kellene megújulnia és paradigmát válta
nia, de reményem szerint már önmagában az is kedvező hatást
kiváltó ösztönzést és kihívást jelentene, ha a katekézisnek szer
vesen kellene/lehetne kapcsolódnia az ember- és erkölcs-, vala
mint a vallásismerethez.

Ma még az ember a legtöbb hazai iskolában csak igen sze
rény és igen szürke epizodista, óraszá ma még a melléktantár
gyakét sem éri el. Az istenképmás ember ma még az egyházi is
kolákban sem próféta, sőt, itt-ott egyesen elkergetett próféta.
(Óvatos bizakodásra szolgáltat okot az a tény, hogy 2002 őszén

mintegy száz vallásos pedagógus iratkozott be az Ember-, társa
dalom- és vallásismeret szakirányú továbbképzési szakokra.)

A keresztény iskolák számára, úgy vélem, szakmai és erkölcsi
kihívás az önismeretet, a kapcsolattant, társadalomismeretet és
mindezek erkölcsi reflexióját magában foglaló emberismeret.
Nem lehet arra hivatkozni, hogy minimális óraszáma alapján ez
csak egy alig-valamicske melléktárgy, hiszen 2002 nyarán a Ma
gyar Közlöny 99. számában megjelent az 1993. évi Közoktatásról
szóló LXXIX. Törvény legutóbbi módosítása, melyben többek kö
zött módosultak a közoktatási törvény kerettantervekre vonatko
zó részei. Ennek értelmében a 8./A§. megfogalmazása szerint:
"Az iskola a kerettantervtől eltérhet, tantárgyakat összevonhat,
műveltségi területeket alakíthat ki, az egyes tantárgyak tananya
gának átadására szánt időkereteteketa tantárgyak és évfolyamok
között átcsoportosíthatja." Minisztériumi csúcsvezetőkkel értel
meztettem ezt a szöveget, s ők is megerősítettek abban, hogy en
nek szellemében azokban az iskolákban, ahol akarják, ahol iga-
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konszenzus-etikát,
mely a kerettantervbe

kerülő ember-, erkölcs
és társadalomismeret
tárgyakba került bele.

15Tantervemben és tanu
lási útmutatómban két
tucatnyi tevékenységet

soroltam föl.
ISA Zsolnai-féle Érték

közvetítő és képesség
fejlesztő programban
szerepel ilyen tárgy.

"Most szervezzük az
Ember- és társadalomis

meretet tanító tanárok
egyesületél.

lBVÖ. Jürgen Oelkers:
Neveléselika. Vince

Kiadó, Bp., 1998.

zán fontos az ember, az első elemitől érettségiig folyamatosan
benne lehet a helyi tantervben.

Természetesen "országosan" is fontos kellene hogy legyen az
ember és az emberismeret. Ma még az olykor a cinizmust súroló
prakticizmus és racionalizmus komoly akadálya eme magyar pe
dagógiai találmány széles körű elterjedésének. Szerencsére több
jel mutat arra, hogy talán éppen a keresztény iskolák állnak
majd annak az alulról szerveződő mozgalomnak" az élére, mely
megpróbálja a szerény epizodistát, az embert főszereplővé avan
zsáltatni az iskolában. Jó jel, hogy egyre többen jelentkeznek ke
resztény iskolákból a ma már több egyetemen és főiskolán (köz
tük a Sapientián is) oktatott, a mi műhelyünk által kidolgozott
Ember- erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzési szakra, vala
mint a nálunk, a Veszprémi Egyetemen indított - levelezőn is,
nappalin is végezhető - Etika, ember- és társadalomismeret alap
szakra. Már csak azért is úgy gondolom, hogy éppen a keresz
tény iskolákban lehetne főszereplő a test-lélek-szellem ember, hi
szen az egyházi iskola lényegéből következően itt valósulhatna
meg legnagyobb eséllyel az a nevelés, melynek lényege Jürgen
Oelkers szerint a permanens erkölcsi dískurzus.l"

Polgár Rózsa: Tisztelet Luthernak, 1983
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