
KAPCSOLATOKBAN TANULUNK 
Megfigyelés és önkifejezés  
Franz Kett valláspedagógiájában 

Franz Kett pedagógiája 

„Minden valódi tanulás találkozás” — írja Rein-
hold Boschki professzor a Franz Kett pedagógiá-
 jának szentelt intézet 2013-as évkönyvében, ami-
kor méltatja az akkor nyolcvan éves Franz Kettet. 
A mondat némileg átfogalmazva mottója lehet-
ne az iskolaalapító pedagógus életművének, aki 
sokszor idézi a Martin Buber Én és Te című esz-
széjében olvasható kijelentést: „Minden valódi élet 
— találkozás”. 

Bár Franz Kett neve és módszertana a magyar 
hittanárok és egyházi óvodák pedagógusainak kö-
rében egyre ismertebb, még kevesen rendelkez-
nek mély és alapos tudással róla. Kett Bajoror-
szágban él, és az 1970-es évektől dolgozik azzal 
a szemlélettel, amelyet ma Franz Kett-pedagógia 
néven ismerünk. Kett pedagógiában és teológiá-
 ban képzett, intuitív, alkotó ember, aki sok más 
szemléletformáló pedagógushoz hasonlóan meg-
küzdött azzal, hogy élményeit és tapasztalatait 
mások számára is érthetővé és elérhetővé tegye, 
tudományos igényességgel megfogalmazza. Szé-
les körű szakmai közösség alakult ki körülötte, 
amelynek tagjai személyesen tőle tanultak és az 
általa vezetett foglalkozásokból nyertek inspirá-
ciót a saját munkájukhoz. Az Európában jelenleg 
működő szakmai közösségeket közvetlen tanít-
ványai alapították és vezetik, akik számára leg-
nagyobb kihívás, hogy eredetiségében megőriz-
zék és hitelesen közvetítsék az idős kora miatt 
egyre csendesebb mester örökségét. Sok nevet ka-
 pott már ez a pedagógia, nevezték már kendős 
mód szernek, padlóképes módszernek, utalva a jel-
legzetes eszközhasználatra, de ha az alkotói szán-
 dékot és a pedagógia alapjait szeretnénk megérteni 
és megismerni, akkor az emberképét, tanulásról, 
vallásos nevelésről vallott elveit, módszertani 
sajátosságait érdemes megismerni. 

Franz Kett pedagógiájának emberképe szerint 
kapcsolatokban, közösségben élünk, tanulunk, vá-
lunk képessé az együttműködésre és az alkotás-
ra, és kapcsolatokban fejlődik a vallásosságunk 
is. Franz Kett előadásaiban és írásaiban is gyak-
ran idézi Martin Bubert: „A Te által leszek Én-né. 
S hogy Én-né leszek, mondom: Te. Minden való -
ságos élet — találkozás.” Kett önálló foglalkozás -
típust alkotott meg e gondolakör kapcsán, ame-
lyeknek nincs egyéb témája, mint a személyes 

jelenlét, a közösség, a kapcsolataink tudatosítá-
sa, felfedezése és megélése. 

Minden ember életének alapja egy kapcsolat, 
egy „igen”, amelyet valaki kimondott az életére, 
függetlenül attól, hogy mi történt vele a kimon-
dott „igen” óta. Egy ember élete nagyon sokféle -
képpen alakulhat, és lehetnek benne olyan pilla -
natok, amikor ez az összes erőforrása: valaki igent 
mondott az életemre. Franz Kett szerint az em-
beri élet egyszerre van teli örömökkel és veszte-
ségekkel; vallja, hogy az élethez örömre, erőre és 
bátorságra van szükség. Ha bármelyikben hiányt 
szenvedünk, akkor kisebb-nagyobb fájdalma-
kat, kríziseket élünk meg. Az életünkről és a kap-
csolatainkról kisgyermekkorunkban gondolko-
dunk először. Kett értelemorientált pedagógiának 
nevezi a saját szemléletét, és meggyőződése, 
hogy az értelemkeresés életfeladat, a nevelésnek 
pedig az a célja, hogy ehhez teret és kereteket ad-
jon. Viktor E. Frankl három kifejezést használ az 
értelemkeresés tevékenységére: élményérték, al-
kotásérték és beállítódási érték.1 A Kett által létre -
hozott foglalkozásokban ez a hármasság a tevé-
kenységek és a célok szintjén egyaránt megjelenik. 

A gyermekeket látni tanítjuk, megfigyelni, 
szemlélni, kifelé és befelé figyelni, kifejezni a bel-
ső valóságukat, értelmezni és befogadni a külvi -
lágot. Azt szeretnénk, ha gazdag fantáziával és 
szó kinccsel tudnák kifejezni a gondolataikat és az 
érzéseiket. Ehhez Franz Kett a szimbólumok nyel-
 vét használja, és a konkrét valóság megismerésé-
től az absztrakció, a találkozások és összefüggések 
felfedezésén keresztül vezeti a tanulási folyamatot. 
A pedagógusnak meg kell érteni a szemléltetés és 
a szemlélés közötti különbséget, és a szimbolikus 
képek, cselevések és szimbolikus képalkotás sze-
repét a megismerésben. 

Nehéz nem a rosszat szemlélni és középpont -
ba állítani. A gyermekek tudnak a rosszról, a ha-
lálról, és szükségük van arra, hogy a felnőtt ne 
hagyja őket egyedül ezzel a tudásával. Nem ta-
gadjuk a rosszat, de nem adunk neki arcot és nem 
szemléljük. Franz Kett azt mondja, az éle tünk a 
földhöz kötött, növekszünk és karjainkkal kap-
csolódunk, és ha így „magunkon hordoz zuk” a 
keresztet, akkor szükségünk van egy példakép -
re, akiben „a kereszt alakú lét” számunkra ért-
he tővé vá lik. Ez a valaki a Názáreti Jézus, aki-
nek az életében, halálában és feltámadásában is 
felragyog számunkra a kereszt üzenete, és aki-
nek a szívében a szeretet, az Isten lakik. Amikor 
a szenvedés vagy a halál a témánk, akkor a kö-
zéppontba, ahogy Viktor Frankl mondja, „vi-
szonyulási értéket” állítunk. 
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Franz Kett úgy tekint az emberre, mint akinek 
a szíve a középpontja, és Jézusról is gyakran úgy 
beszél, mint „szív-emberről”.2 A tanulás a „szív 
képzését” jelenti, olyan életforma kialakítását, 
amelyben a jelenlét, a kapcsolatok megélése, a há -
la, a megosztozás és az elfogadás szintén a szív 
cselekvései. 

A foglalkozások struktúrája 

1. Bevezető fázis: összegyülekezés — felkészülés 
Az első fázis célja, hogy a csoport felkészüljön a 
közös tevékenységre. Ráhangolódásnak vagy 
összegyülekezésnek is nevezzük, ekkor teremt-
jük meg az összeszedettséget, a nyugalmat a cso-
portban és a résztvevőkben. Arra törekszünk, 
hogy ne csak külső csöndet, hanem belső csön-
det, figyelmet és nyitottságot is elérjünk, amiben 
ki tudjuk mondani, megérkeztünk, helyünk van, 
jelen vagyunk, nem vagyunk egyedül. Szeretnénk 
„összegyűjteni” a csoportot és „összeszedni” sa-
 ját magunkat. 
 
2. A találkozás fázisa 
Foglalkozásaink második szakasza a találkozás 
fázisa, amelyben egy tárgyat, egy történetet, egy 
bibliai szöveget, néha egy személyt állítunk a kö-
zéppontba. Az a célunk, hogy valódi találkozás 
jöhessen létre a résztvevők és a középpontba ál-
lított valóság között, ezért közel megyünk a já-
tékkal, alkotással, dramatikus elemekkel a valóság 
adott eleméhez és egymáshoz is. Azt szeretnénk 
elérni, hogy a külső tevékenységek, a külső kép 
tükörré váljon a számunkra, és megsejtsünk va-
lamit Isten valóságából. A csoport elrendeződik 
a középpont köré, és a résztvevők egymás felé for-
dulva egy dologra irányítják a figyelmüket. 
Franz Kett ezt a folyamatot Martin Bubernek „én–
az” és „én–te” típusú viszonyokról alkotott gon-
dolataival értelmezi. Buber elgondolásának jelleg -
zetessége, hogy szerinte az ember a természettel 
is képes sajátos „én–te” viszonyba kerülni. Frankl 
szerint (fogalmaz fentebb említett könyvében Alf-
red Längle) „értelmesnek élhetjük meg az életet, 
ha valamit a maga színességében, formai sokfé-
leségében, arányaiban szépnek találunk. Ez az él-
mény, az életnek ez a tartalma értelemmel teljes. 
(…) Egy virág például oly sokat mondhat egy em-
bernek: a jövőről és a múltról, a virágnyílás és a 
virágillat szépségéről, a színekről és formákról!” 
A legnagyobb értéknek a más emberekkel való ta-
lálkozás élményét nevezi Frankl, amely egészen 
hétköznapi találkozásban és tevékenységben is lét-
rejöhet. 

A foglalkozásnak ebben a szakaszában alkot-
juk meg és szemléljük a „középpontot”, a padló -
képet, amelyben a szemünk elé tárul egy szim-

bólum vagy egy mesének, bibliai történetnek a 
színtere. Az alkotás folyamata közös tevékenysége 
a csoportnak, és ez nem pusztán a „padlókép” el-
készítését jelenti, hanem olyan tevékenységek so-
rát, amelyek bevonják a résztvevőket a szimbólum 
értelmezésébe, a történetbe. Ebben a szakaszban 
nagy szerepe van az asszociációknak, a „titkoknak”, 
amelyeket közösen fedezünk fel és szemlélünk. 
A találkozás nemcsak az „élményként”, hanem 
„alkotásként” is megvalósul. 

 
3. Az elmélyítés vagy alkotás fázisa 
A harmadik fázist az elmélyítés vagy alkotás fá-
zisának nevezzük. Az a célja, hogy a találkozás-
ban szerzett benyomásainkat elmélyítsük magunk -
ban, és valamilyen módon kifejezésre is juttassuk 
a magunk és a többiek számára. Gyakran készí-
tünk központi képünk körül vagy a képben apró 
egyéni alkotásokat, szimbolikus képeket, gyön-
gyökből, kavicsokból, zsinórokból és egyéb apró 
tárgyakból. Ezekre igaz, hogy „az emberi alkotás 
lényege nem annyira az alkotás nagyszerűségé-
ben van, sokkal inkább az alkotó kiteljesedésében” 
(Längle). A találkozás és az elmélyítés fázisának 
egymással való kapcsolata felfogható az élmény 
és az alkotás, az elfogadás és az adás dinamiká -
jaként, amely a növekedésnek és fejlődésnek ter-
 mészetes folyamata. 
 
4. Az értelmezés fázisa 
Az értelmezés fázisa a foglalkozás összefoglalása. 
Ami egy foglalkozásban történik, az minden részt-
 vevőt másként érinthet meg, más felismeré seket 
ébreszthet, és másként épül be a gondolataink, el-
képzeléseink közé. Az értelmezés közösségi és egyé-
ni szinten is zajlik, ezért beszélgetéssel, imádság-
gal, énekkel vagy csend tartásával is dolgozunk. 
A célunk, hogy a szerzett tapasztalatokkal a „kö -
zép pontból” elindulva másként lássuk a világot 
és másként viszonyuljunk hozzá. 

Minden foglalkozásnak van kulcsfogalma, 
amely köré a tevékenységeket elrendezzük, és 
amely „értelemmel” bíró üzenet. Franz Kett vall-
ja, hogy a foglalkozások célja nem valamilyen „lec-
ke” megtanítása, hanem az életről való tanulás a 
vezető és a résztvevők számára egyaránt. A ta-
nítási helyzetek egyszeri események, konkrét szi-
tuációk, amelyben minden jelenlévőnek lehető-
sége van arra, hogy értelmet fedezzen fel. Amit 
értelemként felfedezünk, az valami magával ra-
gadó felfedezés vagy felismerés. 

A Kett-foglalkozásokban a vezető feladata a 
meghívás, az üzenet hordozása és a felfedezés elő-
mozdítása. A meghívás a tevékenységek szintjén 
jelenti: a meghívást a figyelmességre, az érzé-
kenységre, a másikkal való párbeszédre, meghí-
vást a Názáreti Jézussal kapcsolatban szerzett ta-
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pasztalatokra és a Jézussal kialakított kapcsolat-
ra, meghívást egy életformára, meghívást az 
imádságra és a tevékeny életre. Az üzenet hordo -
zása jelenti egyrészt a tervezés és a felkészülés fe-
lelősségét, másrészt a rácsodálkozás és a bevo-
nódás lehetőségének megteremtését. A felfedezés 
az élet nagyon sok elemét és elemi tapasztalatát 
jelenti: vágyakozni és szeretni, figyelmesnek len-
 ni, kételkedni, együtt érezni, önmagammal barát -
ságban lenni, csodálni, néven szólítani, panasz kod-
 ni, köszönni, kicsinek lenni, veszteséget megélni, 
megtanulni Istenről beszélni, a teremtett világot 
felfedezni. 

A megértés és a megértés hiánya 

A következők során olyan szituációkat sorolok fel, 
amelyekben a Kett-pedagógia iránt érdeklődő pe-
dagógusokkal megtapasztaltuk a megértést és a 
megértés hiányát. Magyarországon jelenleg nagy 
többségében önként jelentkező résztvevőkkel 
szerveződnek Kett-féle szakmai programok, vagy -
is olyan szakemberek vannak jelen a képzéseken, 
akiket valamilyen személyes vagy szakmai érdek -
lődés hozott oda. Az elmúlt néhány évben szép 
hálózat alakult, az érdeklődők saját szolgálati he-
lyükön alkalmazni kezdték a módszertant, és to-
vábbi érdeklődőket nyertek meg Franz Kett pe-
dagógiájának. Mindez azért érdekes a számunkra, 
mert közismert, hogy a pedagógusok módszer-
tani megújulásában és tanulásában jelentős sze-
repe van a pedagógus személyes dimenzióinak. 
Megérteni és alkalmazni pedagógiai szemléletet, 
egységben látni és integrálni a megszokott sé-
mákba, vagy azokat módosítani — nagy kihívás. 
A megértés lehetőségét és akadályát magunkban 
kell keresni, ezért csak olyan példákat sorolok fel, 
amelyek a továbbképzéseken merültek fel, és a fel-
nőttek tanulási folyamatát lassítják. Fontosnak tar-
tom megjegyezni, hogy a megértés hiánya leg-
több ször a megértésre való törekvésből adódik, 
ritka, hogy egyértelmű elutasítás áll a háttérben. 

Hiszem, hogy a Franz Kett pedagógiai szem-
lélete azért lett elfogadott a pedagógusok köré-
ben, mert a megélt foglalkozásokon felfedezték 
az elcsendesedés élményét, az alkotás örömét, a 
biztonságos közeget. A Kett-pedagógiát az alapító 
szándéka szerint átélt foglalkozásokkal kezdjük 
tanítani, amelyekben a lehető leggazdagabb mód-
 szertan mellett a kulcsüzenetet a célcsoport hoz iga-
zítjuk. Sokszor nem is értelmezzük vagy kom-
mentáljuk a tevékenységeket, csak élményeket 
gyűjtünk. Az élmény és az alkotás hiánya/vágya, 
a megküzdés/viszonyulás nehézségei Viktor E. 
Frankl szerint értékké válhatnak. Ez a pedagógus 
szakmaiságának legmélyebb, személyes rétegét 
érinti, és tapasztalatot kínál a számára, hogy mit 

jelent a tananyagról a személyre helyezni a hang-
súlyt. 

Sokszor megtapasztalom a nekem küldött fog-
 lalkozásvázlatokban, hogy ha a pedagógus gyor-
san szeretné a maga képére és megszokott tanítá-
si struktúráira és céljaira formálni a foglalkozásokat, 
azok elveszítik eredetiségüket, amely révén üzenetet 
tudnának közvetíteni. Megmarad esetleg egy-egy 
jellegzetes tevékenység vagy a padlókép, de a szer-
kezet, a tanári utasítások, az ismeretek átadása el-
vész. A megértéshez és a megismeréshez ebben az 
esetben hiányzik az elmélyült tanulási folyamat. 

Ha a résztvevőt megragadta a padlóképek lát-
ványa, de a bennük rejlő módszertani kultúra és 
szemlélet nem, akkor „eszköz-orientált” tevékeny -
ségnek képzeli a foglalkozásainkat. Ez lehet a ta-
nulásának kiindulópontja, de lehet a megtorpa-
nása is. 

Megtörténik, hogy egy pedagógus úgy érzi, 
megakad a tanmenetben és a tananyag átadásá-
ban, ha a mi módszerünkkel dolgozik. A hittan 
tanítása ma gyakran az egyházzal és a megélt val-
lásossággal való találkozás nélkül zajlik. A hit-
tanárok között is egyre többen vannak, akik élő 
közösség és elmélyült, reflektált vallásosság hi-
ányában végezik a munkájukat. Sikertelensége-
ik miatt nosztalgikus vallásosságba menekülnek, 
és azzal áltatják magukat, hogy a sikertelenséget 
palástolni lehet a „leadott” tananyaggal, ami jobb 
híján elvárás is irányukban. A hitoktatás ma idő-
 hiánnyal, a kapcsolatok hiányával küzd, és ebben 
a hiányállapotban kellene „szívhez szóló” üze-
netet közvetítenie. Az igazság és a jóság felől pró-
bál közelíteni, és a szépségtől idegenkedik, amely 
pedig fontos útja lehet a spiritualitásnak és a spi-
rituális nevelésnek. 

Az összefüggések felfedezésére, a foglalkozá -
son belüli tevékenységek egymásra utaltságának 
megértésére akkor válik képessé a résztvevő, ami-
kor elég sok foglalkozást átélt és elemzett, mert 
ekkor érti meg, hogy a szó, a kép és a mozdulatok 
egyensúlya és sorrendisége milyen dinamikát ké-
pes adni egy foglalkozásnak. Az üzenetében, te-
vé kenységeiben és képi megvalósításban is logi -
kusan felépített foglalkozás: alkotómunka, ahogy 
a kész és szakértők által kidolgozott foglalko zások 
megvalósítása is. A pedagógusoknak azt szok tuk 
javasolni, amit a képzők is rendszeresen tesznek, 
dolgozzanak eredeti Franz Kett-foglalkozásokkal, 
és ne fogjanak túl hamar tervezésbe. 

Mi, tanárok legtöbbet azzal a módszerrel taní -
tunk, ahogy magunk is szeretünk tanulni, ezért 
könnyen elveszítheti az egyensúlyát egy olyan 
foglalkozás, amely a szó, a mozdulat és a kép hár-
masságára épül, és amely magán hordozza a Pes-
talozzi féle egységességet, a „fej–szív–kéz” egyen-
értékű munkáltatását. 
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A felfedezést, a „titokkal való találkozást” élet-
feladatként kell kezelni. Sokszor megtapasztaltam, 
hogy milyen nehezen értik meg a pedagógusok 
a titkok felfedezésének szükségességét. Azt gon-
dolják, hogy egy kendőkkel letakart kosár felfe-
dezése csak szórakoztató tevékenység, amelyen 
keresztül eljutunk a komoly tanuláshoz. Pedig 
nem így van. A vallásos nevelés, és ezen belül a 
hitoktatás sem lehet pusztán mások, az egyház ál-
tal feltárt és megértett titkok átadása. Születésekor 
minden ember újra kezdi a környezete, a közös-
ségei, saját maga és a transzcendens világ felfede -
zését annak ellenére, hogy azt már előtte milliók 
megtették. A befogadás szertartásaiban a keresz-
 tény közösségek újraélik a találkozás, a felfedezés 
és a titokkal való találkozás folyamatát. 
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EVANGELIZÁCIÓS ZSÁKUTCA? 
Lelkipásztori útkeresés az aprófalvas 
Baranyában 

Baranya aprófalvai megannyi ékszer. Mintha egy 
tündér szórta volna gyöngyeit jókedvében az ál-
mosan ásító völgyekbe. A városi ember kliséje 
sze rint a falvakat összetartó, barátságos embe rek lak-
ják, akik együtt sírnak, együtt nevetnek. A valóság -
ban a falvakat a városokhoz hasonlóan sújtják a me-
diatizált társadalom elmagányosító hatá sai, amit 
tetéz a gyér közlekedési és infrastrukturális ellá-
tásból fakadó elzártság. Ettől függetlenül a falvakat 
barátságos emberek lakják, akik tudnak sírni és ne-
vetni, de nagy kérdés, hogy kivel. 

Az egyház Isten népe, Krisztus Titokzatos Tes-
te, amelynek célja „az embereket annak a közös-
ségnek részesévé tenni, mely az Atya és a Fiú kö-
zött szeretetük Lelkében van” (KEK 850). Úgy tűnik 
azonban, hogy az aprófalvakban tapasztalható el-
magányosodás és elzártság világából kevesen 
akarnak ebbe az Isten és emberek közötti közös-
ségbe átlépni. Miért? 

A pasztorációs dokumentumok (például az 
idevágó 2020-as vatikáni útmutatás) szerint a 
Szentháromság Egy Isten egy elkötelezett krisz-
tushívőkből álló, misszionáló, aktív plébániai kö-
zösségbe hív bennünket. Valóban ilyen közösségre 
épül a plébánia és az egész részegyház. Mégis, úgy 

tűnik, hogy ez az aktív, elkötelezett vallásosság a 
társadalom szűk középrétegén kívül se a széles tö-
megeknek, se a gazdasági-társadalmi elitnek nem 
vonzó. Mintha a dokumentumaink által javasolt 
evangelizáció zsákutcába futna náluk. 

Ez azonban nem egészen így van. Dokumen-
tumaink jók, csak a bennük javasolt evangelizációs 
megoldások sosem működtek széles társadalmi ré-
tegek számára. Amióta ezen dokumentumok sze-
rint reformáljuk az egyházat, az egyház elitegy-
házzá vált. A széles társadalmi rétegek vallási élete 
ugyanis nem a szentségi életre és az élő, személyes 
Krisztus-kapcsolatra épül, hanem különböző szük-
 ségletek alkalmi vagy rendszeres kielégítésére. Az 
ő vallásosságukhoz egy másik evangelizációval jutunk 
el. A sokszor nagyszerűen felépített missziós prog-
 ramok azon buknak el, hogy olyan vallásosságot 
akarnak közel hozni, amely nem volt és nem is lesz 
a megcélzott embereké. 

Ahhoz, hogy ehhez a másik evangelizációhoz kö-
zelebb jussunk, vessünk egy pillantást arra, kik-
kel találkozunk falvainkban. A falusi társadalom 
egésze kapcsolatban van az egyházzal. A város-
sal ellentétben a falu lakossága — ha jár-kel, vá-
sárol vagy buszra vár — bevonódik legalább kis 
mértékben a közéletbe. Az egyház részt vesz a 
köz életben, tehát mindenkivel „találkozik”. 

A kívül maradók 

A más vallásúak, a kereszteletlenek, a kifejezetten 
vallásellenesek csak az egyháznak ezt a köz életi 
megjelenését kísérik figyelemmel. Legelőször is 
ahhoz viszonyulnak, hogy mikor és hogyan szól 
a harang. Ez egy rendszeres vallásos üzenet szá-
mukra, jelentősége hatalmas. Ha ezen a téren tár-
sadalmi konszenzus van, akkor a harang- fel újí -
tásra széleskörű társadalmi összefogás jöhet létre. 
A közélet sokakat érintő területét alkotják az ok-
tatási intézmények részvételével tartott esemé-
nyek, de ezeknél már jóval szerényebb érdeklődésre 
tartanak számot a helyi ünnepségek, megemléke-
zések. Közéleti jelleggel bírnak sok helyütt a teme -
tések, amelyekre sokaknak illik elmenni. Az ezeken 
való jelenlét (lelkipásztor, templomkórus, civil 
mun katárs) minősége formálja ezen réteg véle-
ményét az egyházról. Érdemes azonban számí-
tásba venni, hogy ezek a személyes, de „távoli” 
benyomások messze nem nyomnak annyit a lat-
ban, mint a közösségi média intimszférába érkező 
értékítéletei. 

A középréteg 

Az egyházi dokumentumokat olvasva kialakul-
hat bennünk az a helytelen kép, hogy az evan-
gelizáció egyetlen célja a személyes Krisztus-kap-

226


