
Gloviczki Zoltánnal 
Gloviczki Zoltán (1968) tanár, klasszika-filológus; 2010-től 2013-ig köz-
oktatásért felelős helyettes államtitkár, 2017-től 2020-ig az Oktatási Hiva -
tal elnöke, jelenleg az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora. 

Az iskola jelenleg valóban tananyagközpontú. A kérdés megvála-
szolásához fel kellene oldanunk az utóbbi éveknek, vagy inkább év-
tizednek azt a dichotómiáját, hogy tananyag vagy kompetenciák áll-
janak a középpontban. Ez abszolút hamis kettősség. Nyilvánvaló, 
hogy a tananyag nagyon fontos elem ahhoz, hogy egy gyereket fej-
lesszünk, de ez a fajta „sokat tanítás”, és hogy „a tananyag a fontos”, 
tipikusan a 19. század második felében kialakult iskolaképhez kap-
csolódik, amiről sokan azt hiszik, hogy mióta világ a világ, ilyen az 
iskola, de nem. Mert kétszáz évvel korábban, meg ezer évvel koráb-
ban is teljesen más volt az iskola. Az iskola mindig arra felelt, mi kell 
ahhoz, hogy a szülőknek segítsen az intézmény életképes felnőtt tár-
sadalmi lényeket nevelni. A 19. század második felében kialakult az 
az iskolamodell, amely így maradt azóta is. Ennek akkor több olyan 
oka volt, ami ma már nem kompatibilis a gyerekekkel és a világgal. 

Az egyik, hogy az iskola szelekciós eszköz volt. Akkor a társada-
lomnak egy nagyon-nagyon szűk rétege járt mondjuk gimnáziumba, 
és az, hogy valaki utána értelmiségi, vagy egyáltalán bármilyen pályára 
lépett, ahhoz nem úgy viszonyult az iskola, hogy a megtanult tan-
anyagot alkalmazta volna az adott pályához, hanem az kellett az ille-
tő személy társadalmi besorolásához, hogy túlessen ezen az akadályon. 
Tehát amikor Nyilas Misi megbukott latinból, annak nem az volt a je-
lentősége, hogy neki szüksége lett volna a latinra utána. Neki csak arra 
volt szüksége, hogy abszolválja ezt a problémát. A másik oka annak, 
amilyen most az iskola, a 19. század pozitivizmusa. Azt hitték, hogy 
egy Brehm-féle Állatok világába, egy Pallas Lexikonba és egy Marczali-
féle Világtörténelembe össze lehet foglalni a világról alkotott tudásun-
kat. És az még csak hagyján, hogy erről ma mit gondolunk, de mi tör-
tént azóta? Az iskola és a tananyag ezt a pozitivista dogmát megőrizte, 
és azt hisszük — miközben az egyes tudományágak már saját magukról 
se hiszik —, hogy az iskolában létezhet a világmindenség megisme-
résének teljes leképeződése. Könnyen elképzelhető, a dédszüleink mi-
lyen tananyaggal találkozhattak történelemből, magyarból, fizikából 
és kémiából: gyakorlatilag a mi alsó tagozatunkkal vagy általános is-
kolánkkal. Azt, hogy ők mindezt egy négy plusz nyolcéves iskolában 
alaposan meg tudták tanulni, ez nem csoda. De világos, hogy ez az igény 
ma nem illeszthető össze a világunkkal. A harmadik fontos dolog, ami 
miatt téves iskolavíziónk van, az az, hogy a 19. század végén még ép-
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Ön többször nyilat-
kozta, hogy a gyermek 
nem tananyaggal mű-
ködő gép. Mi a viszo-
nya az iskolai tan-
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hoz a kislányhoz, kisfi-
úhoz, aki ide bekerül? 
Milyen viszony ez tu-
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pen, hogy létezett az a gondolat, hogy a pedagógus a tudás letétemé-
nyese. Ma ez az elképzelés egy Don Quijote-i helyzetet eredményez, 
annak minden szépségével és szánalmasságával együtt. Az intézmény 
így maradt, ezt valószínűleg a társadalmi elithez való vonzódás köz-
hangulata konzerválta Magyarországon. Ma már ez a vesszőfutás, ez 
a szelekciós szándék és a tudásközvetítési mód, azt kell mondjam, tel-
jesen szánalmas. Mindezek helyett viszont létezik jó pár funkció, amit 
a társadalom felé az iskolának kéne betöltenie a gyermekek nevelésében 
a tehetséggondozástól a felzárkóztatásig. Mert mi is kellene ahhoz, hogy 
ma valaki társadalomképes felnőtt legyen? Együttműködnie, kom-
munikálnia kell tudni, és talán elcsépelt a szó, de látjuk a hétköznap-
jainkban, hogy problémákat kell tudnia észlelni és megoldani. Így mű-
ködünk mi, felnőttek, és erre kellene felkészíteni a gyerekeket. 

Visszatérve az első mondatomra, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy 
nincs szükség tananyagra, hiszen létezik egy ilyen, másik végletet 
képviselő szemlélet is. A tananyag nyilvánvalóan szükséges ahhoz, 
hogy ezeket a funkciókat betöltse az iskola. Nem beszélve arról, hogy 
nemcsak a munkaerőpiacra képzünk gyerekeket, hanem az isko-
láknak az is a dolguk, hogy diákjaik boldog és kiegyensúlyozott, biz-
tonságban élő felnőttek legyenek. Márpedig az, hogy egy nemzetben, 
egy kultúrában otthonosan érezze magát valaki, hogy biztonságban 
legyen, ehhez kulturális tradíciók, tudáselemek kellenek; hogy a bolt-
ban jól érezze magát, ahhoz matematikai tudás kell. De a tudások, 
ezek a tananyagok, ezek a tankönyvek, ezek eszközei kell, hogy le-
gyenek a nevelésnek, és nem a céljai. Így tehát, igen, azt gondolom, hogy 
nagyon hangsúlyosan nem kompatibilis a mai gyerekkel, és főleg a mai 
célokkal a tananyag-központúság. 

Majd beszélgethetünk a pedagógusok tehetségéről is, de alapvető en 
egy pedagógus, ha ember, és ha kapcsolatot tud létesíteni a gyerekkel, 
akkor nem lehet erre alkalmatlan. A diák tehetségének a felismerése 
ugyanolyan alapvető funkciója az iskolának és a pedagógusnak, 
mint mindaz, amiről eddig beszéltem, és ami a tananyag-központú-
ság miatt hiányzik. Mindaddig, amíg a tanítás és a tananyag az éle tünk 
központja, addig nem lesz módunk és szükségérzetünk ahhoz, hogy 
felismerjük a gyerekek tehetségét. Itt nemcsak a kitűnően tehetséges 
gyerekekről van szó, hiszen az, hogy valamiben mindenki tehetsé-
 ges, az nem egyszerűen egy szlogen, hanem valóban mindenkinek van-
nak sajátos potenciáljai. Vannak kiemelkedően tehetséges gyerekek, de 
az, hogy odafigyeljek a gyerekekre, hogy teret adjak nekik, hogy meg-
szólalhassanak, hogy kreatívak lehessenek, az alapfeltétele annak, hogy 
egyáltalán felismerjem a tehetséget. Szorosan kötődik az előbbi kér-
déshez ez a második, ugyanis minden pedagógus alkalmas lenne, ha 
módja és igénye lenne arra, hogy egyesével figyeljen a gyerekekre. 

Nagyon érdekes a jelenlegi felállás az iskolarendszer és a tehet-
ség között. Nyilván minden alól, amiről beszélünk, vannak kivéte-
lek, pozitív kivételek. De általában véve azt tudom mondani, hogy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tehetség ígéret, egy 
ígéret-forma. Hogyan 
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nak olyan pedagógu-
sok, akik erre képtelenek, 
és vannak, akik képesek? 
 

289



a következő esetek lehetségesek: ha egy gyereknek olyan típusú te-
vékenységben tűnik ki a tehetsége, ami egy tantárggyal azonosítható, 
akkor szerencsés a helyzet, mert akkor az iskola adja meg magát és 
azt mondja, hogy akkor én szemet hunyok afölött, hogy te csak eb-
ben vagy tehetséges. Nagyon jellemző felállás ez. Hogyha ez az azo-
nosítható tehetség bármilyen olyan területen mutatkozik (zene, sport), 
ami a mai átlag társadalom számára felfogható dolog, még akkor is 
előfordulhat. Vagy nem az iskola adja meg magát, hanem a gyerek 
vagy a szülei, és azt mondják, hogy nem érdekli őket, hogy kompa -
tibilisek-e az iskolával. És azt mondják, hogy nem baj, bukjon meg 
mindenből, ne vegyék föl egyetemre, de legyen jó sportoló, vagy ze-
nész. Ez egy nagyon komoly konfliktus. Tulajdonképpen nem mond-
 hatom, hogy általában megakadályozza a tehetségek kibontakozá-
sát az oktatási rendszer, de egyelőre a siker csak kompromisszumok 
árán jöhet létre. Az embernek jelenleg választani kell, hogy az úgy-
nevezett iskolára figyel, vagy a gyerek tehetségére. Ez nem jó helyzet. 
Tulajdonképpen, amikor úgy fogalmaztam, hogy az iskola megad ja ma-
gát, akkor egy lehetséges stratégiát alkalmaz, de nem intézményesült 
formában. Belátja, hogy elengedhet egy csomó olyan dolgot, amelyet 
automatikusan létkérdésnek tartana. Elengedheti azt, hogy ismerje 
a gyerek Walther von der Vogelweide életét és műveit, elengedheti azt, 
hogy meg tudjon oldani egy bonyolult matematika feladatot, vagy test-
nevelésórán a gerendagyakorlatot végig tudja csinálni. Valószínűleg 
az az apró lépés kéne előre, hogy ez intézményesülten legyen elhagy -
ható. Egyelőre nincs meg ez a szabadsága az iskoláknak. Márpedig 
arra lenne szükség, hogy világos legyen: sokkal fontosabb az, hogy 
a gyerek valamiben erős (főleg tudva azt, hogy valószínűleg erre épül 
majd az egész élete), és hogy belássuk, a fontosnak tartott dolgok meg-
akadályozhatják ennek az erősségnek a kibontakozását. Ennek el-
kerüléséhez az alapvető értékrendnek kell megváltozni. Nem a tan-
anyagért vagyunk, hanem a tananyag segíti azt, hogy kibontakozzon 
a tehetség. 

Vannak olyan iskolák, amelyek erre figyelnek. Vannak olyan iskolák, 
amelyek a kollektív füllentést vállalják. Vannak olyan elit gimnáziu-
mok, amelyek rutinszerűen úgy működnek, hogy tudják, vannak, akik 
kémiából, fizikából, matekból vagy magyarból tehetségesek, és picit 
szemet hunynak a többi fölött. Vannak olyan iskolák, amelyek kife-
jezetten tehetséget gondoznak, a szó igazi értelmében, tehát hagyják, 
hogy kibontakozzanak a gyerekek. De ezek különleges iskolák. Eze-
ket úgy hívják, hogy alternatív iskolák. Azonban nem megfelelő ál-
lapot, hogy egy jól működő iskolát alternatívnak kelljen hívni. Más 
tehát a szükséges halmazalkotás. Általában jellemző, hogy az úgy-
nevezett reformpedagógiai iskolák jobban figyelnek erre. Ők többnyire 
a személyiségközpontú pszichológia, illetve pedagógia elkötelezett kö-
vetői. Világos, hogy itt a személyes figyelemnek nagyobb szerepe van, 
de ez nem jelenti azt, hogy maga a Waldorf pedagógia, vagy a Mon-
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tessori pedagógia önmagában jobb, mint más. Abból a szempontból 
mindenképpen példát jelentenek, ahogyan odafigyelnek a gyerekekre. 

A gyermekek bizonyos szabadsága, mert erről is beszélünk. Szinte 
semmi más nem kell. A már felismert — különleges — tehetségek 
gondozásának nagyon komoly szakmai háttere és rendszere van Ma-
gyarországon, és nemzetközileg is. De az alapot az jelentené, ami-
ről eddig beszéltünk, legyen pályája egy gyereknek arra, hogy meg-
mutathassa magát, legyen készség és képesség az iskolában arra, hogy 
ezt értékelje, sőt segítse. Nyilván akkor is kompromisszumot köt, mert 
az esetek nagy részében nem engedheti el azt, hogy egy gyerek bár-
milyen, mondjuk általános fejlesztő, szocializációs folyamatban ve-
gyen részt a segítségével. Nyilvánvaló az is, hogy minden iskola nem 
lesz ettől alkalmas arra, hogy zene és sport, irodalmi és egyéb tehet-
ségeket gondozzon. De — ahogy említettem — ennek a külső foga-
dófelülete és gondozófelülete Magyarországon példamutató európai, 
illetve világszinten is. A tehetséggondozás civil háttere, szervezetei, 
állami támogatása évtizede-másfél évtizede nagyon komoly hazánk -
ban. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan úgynevezett tehetségpontok, 
tehetséggondozó, tehetségfelismerő intézmények és helyek, ahova 
— sajnos egyelőre még jórészt az iskolarendszeren kívül — besétálhat 
valaki, egy család, vagy egy gyerek, hogy megnézzék, tényleg te-
hetséges-e vagy sem, miben mit érdemes lépni, tanácsokat, segítséget 
kaphatnak. Valószínű, hogy a feladat egyelőre csak egy ilyen me-
tarendszerrel kezelhető, mert mindenhol nem lesznek alkalmasak 
arra, hogy bármiben kiemelkedő tehetséges gyerekekkel foglalkoz -
zanak. De ez már egy láthatáron lévő megoldás. 

Igen, ezért mondtam azt, hogy mindenképpen szükség van komp-
romisszumra. Azt nem engedheti meg egy család, a társadalom és az 
iskola se, hogy be- és elenged egy nagyon szűk csövön valakit. De azért 
az, hogy azt látjuk, csak nagyon matekos valaki, vagy csak nagyon spor-
toló, az egy picit becsapós. Az egyik gondolatom erről, hogy mégis 
klasszikus jelenség, amikor valaki egyszerre tehetséges orvos és egy 
vonósnégyesben játszik. Az, hogy valaki egyszerre tehetséges mate-
matikus és verseket ír, és fordítva, vagy az, hogy egy tehetséges mű-
vész szereti az egészséget és a sportot. Amiről Ön beszél, az nem annyira 
tehetség és tehetség egymást kizárása, hanem a tudás és a tudás eset-
leges egymást kizárása. Nem a tehetséggondozás problémája, hanem 
a tudományoknak a polarizáltsága, hiszen az, hogy ha valaki tehet-
séges matematikából, az még nem zárja ki azt, hogy tehetséges legyen, 
mondjuk, zenében. De ahhoz, hogy ma kémiaprofesszor legyen va-
laki, olyan tudást kell összeszednie, ami szinte kizárja azt, hogy emel-
lett esetleg irodalommal is komolyan foglalkozzon, és vice versa. Ez 
egy teljesen más probléma. Itt a tudományok specializálódása és iszo-
nyatos tudásanyaga az, ami némileg megnehezíti, hogy valaki több 
pályán mozogjon. De ez egy nem tehetséges ember esetében is így van. 

 
 
 
Hogyha ígéretként fog-
juk fel a tehetséget, mi 
kell még, hogy az ígéret 
valóra tudjon válni? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minden egyes ember 
ígérethordozó. Jó ma-
tekos, fizikás, zenész 
vagyok, nagyon szé-
pen táncolok, ügyes 
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nyebbé a valóságot, 
hogyha spe cializáció-
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ilyen szűkös optiká-
val nézünk egy-egy 
gyerekre? 
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A kérdésében is rendet raknék a tehetség szempontjából, az én szak-
mám látószögéből. Valójában a tehetség nem attól függ, hogy miben 
nyilvánul meg, tehát nem abban mérjük a tehetséget, hogy valaki 
megnyeri az olimpiát vagy szépen fest, vagy ért a matematikához. 
Ez, majdnem azt mondanám, szinte csak felületi kérdés. A tehetség 
ugyanis olyan komplex, ismerhető és felismerhető tulajdonság-
rendszer az emberben, aminek az intellektualitás is a része. És ami-
kor Ön azt mondja, hogy az intellektuálissal elnyomjuk a többit, 
ezzel nem tudok egyetérteni, mert az intellektualitásnak csak egy 
nagyon-nagyon szűk szeletével nyomjuk agyon — egyébként ma -
gát az intellektualitást is. Tehát a gondolkodást, a kreativitást, az 
intellektuális kreativitást is agyonnyomjuk azzal, hogy a memória 
áll az első helyen. Az, hogy valakit ígéretnek, tehetségnek látunk 
pszichológiailag, vagy a tehetséggondozás inerciarendszerében, 
ennek vannak megfogható jelei. Az egyik fele ennek egy kognitív tí-
pusú jelzőhalmaz, a másik, úgy mondja a pszichológia, hogy af-
fektív típusú jelzőhalmaz. A kognitív típusú tulajdonságokban van 
olyan, ami közel áll a mai iskolához. Mondjuk a matek, a szimbólum -
rend szerek kezelése, vagy a nyelvi kompetenciák. Természetesen 
nem úgy, hogy matekfeladat és nyelvtani szabály, de az is benne 
van. Hanem inkább a dekódolás, a matek megértése, tehát hogy mit 
kezdünk a szimbólumokkal, illetve a kódolás, vagyis hogy a gon-
dolatainkat hogyan tudjuk nyelvi formába önteni. Aztán szintén a 
tehetség, a kiemelkedő tehetség jele a magas szintű koncentráció, 
meg a jó memória. Ez is teljesen kompatibilis a mai iskolával. Bizo-
nyos pszichés érettség is, ami leginkább a koncentrációban meg a 
memóriában nyilvánul meg.  

De van négy olyan kimondottan kognitív típusú tulajdonság, ami 
hiába kognitív, nem kompatibilis az iskolarendszerünkkel. A kí ván-
 csiság és a tudásvágy. Aztán a sokrétű érdeklődés, amit Ön kizá rónak 
érez. Egy igazán tehetséges ember arról ismerszik meg, hogy igenis 
sok minden érdekli, és lehetőleg komplex módon. Mert, mond juk 
vásárláskor, amikor édesanyja mosószert vesz, akkor egyszer re ér-
dekli ennek gazdasági, szociális és biológiai-kémiai vetülete. És a ne-
gyedik, a kreativitás. Ezek olyan kognitív típusú mutatói a tehetség -
nek, amelyeknek, hiába vagyunk egy intellektuá lis túlsúlyú iskolában, 
még sincs terük. És akkor még nem beszéltünk arról, amit Ön is em-
lített, hogy van a pszichológia által affektív nek nevezett jelzőhalmaz. 
Ami meg aztán végképp nem kompatibilis egy mai átlagiskolával. 
Például az, hogy nagyon sok energiája van egy tehetséges gyereknek, 
az, hogy iszonyatosan erős a kötődés benne, az, hogy nagyon jó a 
humorérzéke, az, hogy nagyon intenzív érzelmi élete van, az, hogy 
maximalista (mondjuk ez az egyetlen, amit talán illik a rendszerbe), 
és az, hogy fejlett igazságérzete van, no hát ez a legkevésbé sem. Ha 
afelől közelítünk, hogy mit gondol a pszichológia, a pedagógia arról, 
hogy kit nevezünk tehetségesnek, akkor ez részben válaszol is az összes 
eddigi kérdésre. 

Mondható, hogy még 
mindig és folyamato-
san intellektuális ké-
pességekkel próbáljunk 
meg az összes többit, az 
érzésvilágot, az emóci-
ókat, az akarati életün -
ket, az emlékeinket, a 
vágyódásainkat, a val-
 lási nyitottságunkat fe-
 lülírni, felülgondolni? 
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Ha én is Don Quijote szerepét szeretném felvenni, akkor azt mon-
danám, hogy amiről eddig beszélgettünk, azt én bevezetném hol-
naptól az iskolában. Ez persze nem menne. Tehát az utóbbi időben, 
mondjuk csak húsz évet alapul véve, nagyon sok olyan kezdemé-
nyezés történt az oktatásirányításban, függetlenül pártoktól és ko-
rok tól, ami nagyon pozitív lépés volt ebbe az irányba. A kompetencia -
mérés, az új típusú kétszintű érettségi, a pedagógus életpályamodell, 
meg a pedagógus kompetenciák tudatosítása — rengeteg olyan lé-
pés, ami már előremutató, és az is előremutató lenne, ha ezeket va-
lahogy elfogadtatnánk a rendszerrel. Van egy kompetenciamérésünk, 
ami remek visszajelző felület arra, hogy mi történik egy iskolában 
és egy gyerekkel, de nem használjuk. Nem tanulták meg a pedagó -
gusok, és az iskolák nagy része sem, hogy ez mire jó. Van egy pazar 
érettségi rendszerünk, ami pont arról szól, amiről eddig beszéltem, 
de hiába, mert nem hat arra, hogy mit tanítunk. Tanítunk ugyan va-
la mit, amit megszoktunk, és a végén leérettségizünk, ugyanakkor 
érezzük, hogy a kettőnek nem sok köze van egymáshoz. Nem szer-
vesült az, amit az érettségi sugall, és így tovább.  

Én most, a mai fejemmel úgy érzem, hogy ezért a kulcs bármilyen 
változáshoz a pedagógusképzés és -továbbképzés radikális átalakítása 
lenne. Ami egyébként, ha lehet, még konzervatívabb, mint maga az 
oktatási rendszer. Hiszen a pedagógusképzés egyre inkább a tudo-
mányegyetemeken zajlik. Az egykori pedagógusképző főiskolák is 
egyetemi karok lesznek. Mindig is érezték az emberek, hogy egy ta-
nárképző főiskolán vagy egy tanítóképzőben valahogy a pedagógus 
professzió kialakítása egy kicsit komolyabb célkitűzés. De most ab-
ban a képletben mozgunk, ami ugyancsak 19. századi hozzáállás, tud-
niillik az, hogy valaki valamilyen szakos tanár, az azt jelenti, hogy 
valamilyen szakma diszciplináris tudásanyagát jól ismeri. És ezt egy 
nagyon vékony, ilyen szempontból tulajdonképpen szinte valóban 
fölösleges pedagógiai mázzal körbeveszik, és aztán a pedagógus el-
megy az iskolába, és azt csinálja, amit eddig, hogy továbbadja ezt 
az egyetemen megtanult diszciplináris tudást. Meg kell jegyeznem, 
hogy a mai pedagógusképzésben éppen ezért a diszciplináris szak-
emberek és a pedagógiá hoz, pszichológiához értő szakemberek bár-
 mikor át tudnák harapni egymás torkát azért, hogy nagyobb teret 
kapjanak ebben a rendszer ben. De egyiknek sincs igaza. Sőt a tudo -
mányegyetemeken per definitionem a pedagógiával és a pszicholó -
giával foglalkozó emberek is diszciplináris szakemberek. Tehát, min-
denkitől elnézést kérve, sokszor majdnem ugyanolyan fölösleges 
dolgokat tanítunk pedagógiából, pszichológiából is, aminek semmi 
köze nincs a valós pedagógiai feladatokhoz, mint mondjuk a történelem 
vagy fizika szakos kurzusokon. Itt rejtőzik tehát az a drámai lépés, 
amit majdhogynem erőszakkal meg kéne tennünk. Meg kellene 
ugyanis nézni, mire kell nekünk pedagógus, és mi kell ahhoz, hogy 
ő olyan legyen, és nulláról kellene felépíteni újra a pedagóguskép-
zést. Mivel pedig a pedagógusok nagy része már nagyon rég elvé-

Ön szerint „kemény 
át alakítás” kellene az 
ok tatásban. Lehetne er-
ről az Ön szerint kívá-
natos átalakításról va-
lami bővebbet tudni? 
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gezte az egyetemet, főiskolát, a pedagógus továbbképzési rendszert 
is föl kéne ehhez újra építeni. Ez évtizedek óta nagyon rendezetlen 
terepe az iskolai világnak. 

Mindenképpen nagy fehér folt maga az egész oktatásügy, hogy év-
tizedek óta ideológiai kérdés az oktatás. Pedig az oktatás ugyanúgy, 
mint az egészségügy vagy a mérnöki tudományok, egy mesterség. 
Egy mesterség és egy ügy, melynek saját inerciarendszere van. Sem-
milyen ideológiából nem lehet levezetni azt, hogy mire való az is-
kola, és mire jó. Sem a demokráciából, sem az emberi jogokból, sem 
a nemzettudatból, mert nem ezeknek a szempontjai szerint lesz jó, 
amitől jó egy iskola. Az nagyon fontos, hogy egy jól működő isko-
lában megjelennek ezek a tényezők, és az se baj, ha négyévente vagy 
nyolcévente más ilyen tényezők jelennek meg, mert egy jól műkö-
dő iskolában ez egy járulékos jutalom, vagy veszteség, ahogy tetszik. 
Tehát ez egy fehér folt, és nagyon fontos meglépendő lépés lenne az, 
hogy ahogy egy gyárépítésről a mérnökök döntenek, az egészség-
ügyről az egészségügyi szakemberek döntenek — itt is felül tudjunk 
emelkedni minden oldalon az ideológiai görcseinken, és okos em-
berek összeüljenek arra, hogy megoldást keressenek. Ezek az okos 
emberek, tudom, hogy ugyanazt gondolják egyébként az iskoláról 
és a pedagógiáról, ha megerőltetik magukat. Ez egy nagyon nagy le-
hetőség is, mert Magyarországon nagyon jó szakemberek vannak, 
nagyon jó iskolai példák vannak, és nagyon tettre kész pedagógus -
társadalom van. Ezek komoly lehetőségek. A következő fehér folt és 
lehetőség tulajdonképpen éppen ez a pedagógustársadalom. Nem 
lehet úgy pedagógiai reformot végrehajtani, hogy ők mellékszereplők 
ebben. Amíg százötvenezer pedagógus nem mondja rá valamire, hogy 
rendben van, addig az nem fog működni. Mert akár jogszabály szü-
letik, akár nem, tanterv születik, vagy bármi is, nélkülük nem mű-
ködik majd a dolog. Ez ténykijelentés is: nem működik. 

Némileg a szőnyeg alá söpörjük a problémát. Tehát, hogy ennek mi-
lyen kvantitatív és kvalitatív jelentősége van, ezzel nem foglalkozunk 
eléggé. Ismét utalnék a pedagógusképzésre. Ennek elképesztő sú-
lya kellene, hogy legyen, hogy jelképes legyek, akár odáig is, hogy 
lovári nyelvet tanuljanak a pedagógusok. Annak persze nagyon sok 
dimenziója van, hogy sínre kerüljön ez a probléma, hogy felemel-
jük a cigányságot vagy a halmozottan hátrányos helyzetű régiókat. 
Ehhez nagyon komoly tükörbe nézésre van szükség, annak a felis-
merésére, hogy ez a probléma itt él velünk. Súlyos és nagyon komoly 
direkt lépések szükségesek ahhoz, hogy például Északkelet-Magyar -
országon legyen pedagógus. Északkelet-Magyarországon ma például 
szinte egyáltalán nincs óvodapedagógus. Ha pedagógiai asszisztens 
van, már az is ünnep, de pedagógus nincs, nem találnak. És ha tet-
szik, ez piaci kérdés is. Tehát, ha ezt meg kell oldani, akkor meg kell 
oldani. Ha valahol nincs kórház és muszáj, hogy legyen, akkor ki 

 
 
 
 
Erről részben már be-
széltünk, de az eddi-
giek mellett a magyar 
oktatási rendszernek 
hol vannak további 
erősségei? Mik a lehe-
tőségei és hol vannak 
a fehér foltjai? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Érdekelne, hogy mind-
ebből hogyan ragadha-
tók meg a halmozottan 
hátrányos területek, az 
ott élő emberek. Példá-
ul a cigányság jelenlé-
te és az ő lappangó te-
hetségeik? Hol tartunk 
ezzel kapcsolatban a 
pedagógiai közéletben?
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kell fi zetni, amit ki kell fizetni. Itt is ki kellene fizetni. A problémának 
a szakma, tehát a pedagógiával foglalkozó emberek abszolút tudatában 
vannak, aminek megoldásához egyébként minden, ami a beszélge-
tésünkben eddig elhangzott, nagyon fontos előjáték lehetne. Tehát, ha 
a személyekre figyelünk, a tehetségekre figyelünk, ez automatikusan 
nagyon nagy előrelépés lenne abban, hogy halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekeket is nevelni tudjunk. De amikor egy olyan Nem-
zeti Alaptantervben, amely azt mondja magáról, hogy minden magyar 
iskolába járó emberrel szembeni alapelvárás, ugyanakkor olyan dol-
gok szerepelnek, melyek egy kvalifikált felnőtt értelmiségi számára 
is komoly kihívást jelentenek, ezzel fityiszt mutatunk mindenkinek, 
aki hajlamos a lemaradásra. 

Ha most újra elmondanám, hogy milyen jelekből ismerhető fel a te-
hetség, akkor azt mondanám, hogy ez megnyilvánulhat a sportban, 
de lehet, hogy ha Egerszegi Krisztinát nem látják meg úszni, a te-
hetsége akkor is megnyilvánult volna a hegedülésében, és lehet, hogy 
ha abban nem, akkor az irodalmi vénájában. Természetesen van, aki-
nek jó érzéke van a színekhez, de van olyan is, hogy valakinek a test-
felépítése olyan, hogy eleve alkalmasabb az úszásra. Nyilván van ilyen 
a pedagógiában is. Ha például valakinek a szociális kompetenciái, 
az empátiája különösen fejlett, akkor valószínűleg könnyebben mu-
tatkozik meg a tehetsége a pedagógiában. De a tehetséges pedagó-
gust pontosan ugyanazok a dolgok jellemzik, mint a tehetséges fu-
tóbajnokot. Nem sorolom föl még egyszer. A kreativitástól a nyelvi 
kompetenciáig és a kötődéstől a humorérzékig. Tehát van olyan, hogy 
tehetséges ember, és ezek közül van, aki tehetséges pedagógus. Na-
gyon sok minden, ahogyan a sportban, a zenében vagy a matema-
tikában a tehetség mellett meg is tanulható, ugyanis minden meg-
tanítható, és a tehetség az, amikor ezt a megtanult dolgot valaki jobban 
csinálja, mint mások. Tehát megtanítható az, hogy valaki jó tanár le-
gyen, és az lesz jobb tanárnak, az lesz az, akitől jobban elájulnak a 
gyerekek egy matematika órán, aki ugyanezt a tehetségével is kör-
beveszi. De nem arról van szó, hogy egy tehetséges tanár tudja ezt 
megtanulni, és egy tehetségtelennek meg nem lehet megtanítani. Nem 
különösebben tehetséges embereknek is meg lehetne tanítani, hogy 
nagyon jó és korszerű pedagógus legyen, akire felnéznek, akire ér-
demes odafigyelni. De akkor is látszani fog a kettő közül, hogy ki a 
tehetségesebb. 

Definíció-szerűen van. És ezt érdekes módon egyébként nagyon ke-
vesen tudják. Tehát a katolikus egyháznak, a történelmi egyházaink 
közül csak a katolikus egyháznak, nagyon komoly központi elkép-
zelése van, és leírt instrukciói arról, hogy mit gondol a pedagógiáról. 
A II. Va tikáni zsinaton a Gravissimum educationis kezdetű zsinati do-
kumentum ennek az alapja. És a Vatikánban létezik egy Nevelési Kong-
regáció, amelyik folyamatosan, de legalább tíz évente reflektálva az 
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idők múlására, és egyébként a pedagógia és a pszichológia fejlődé-
sére, állást foglal abban, mit gondol a katolikus pedagógiáról. Nagyon 
büszke vagyok arra katolikus pedagógusként, szakmabeliként, hogy 
pontosan ugyanazt gondolják, amit általában a szakemberek. Tehát 
a katolikus pedagógus, illetve a katolikus egyház egyáltalán nem a kon-
zervativiz must, egyáltalán nem a hagyományok őrzését, mármint a 
professzio nális típusú hagyományok őrzését tartja szem előtt, hanem 
az egyik legprogresszívebb iskola- és tanulásképpel áll elő. Bármilyen 
nemzetközi szakmai szervezet megnyalná a tíz ujját az egyházi do-
kumentumok aktualitása láttán. Ám ez utóbbi nyilván több, mint ami-
ről eddig beszéltünk. Vannak olyan dolgok, amelyekben többet vár, 
vagy többet mond. A zsinat, vagy a kongregáció dokumentumai a ka-
tolikus pedagógiában erősen ragasz kodnak például az identitás 
megőrzéséhez és a hűséghez. Nyilvánvalóan a fiatalok hitének az épí-
téséhez is ragaszkodnak, de mindezt nagyon-nagyon felvilágosult 
módon, ha szabad így fogalmaznom — a személyes szabadságnak, 
a rávezetésnek, a példamutatásnak, a hitelességnek az eszközeivel. 
Nagyon-nagyon fontos plusz az is, hogy a közösséget tartják a kato-
li kus pedagógia legfontosabb terének és céljának, hogy egy iskola, a 
tanárok, a tanár és a diák, a szülők, tanárok és a diákok közösségét épít-
se a katolikus pedagógia. Tartalmilag nagyon fontos többlete a kato-
likus pedagógiának, hogy a mit és a hogyan mellett a miért kérdését 
is föl meri tenni. A módszerek, a technikák és a tárgyak általában meg-
vannak a szekuláris pedagógiában és iskolában. De az ok és a cél, 
főleg az ok, tabuterület. A katolikus pedagógia ezeket a kérdéseket is 
előtérbe helyezi.  

Nyilvánvaló, hogy a katolikus pedagógiának van egy olyan keresz -
tény antropológiai alapja, ami meghatározza, hogy mit tartunk ember -
ideálnak, és bármennyire is szabadnak tartjuk a gyerekeket, azért előt-
tünk egy krisztusi ideál lebeg: szentháromságos az ideál a közösségben 
és krisztusi is, aki ideál abban, ahogyan élt és tanított. Illetve a mi Isten-
 képmásságunk, vagyis az, hogy szabadságra vagyunk teremtve, az, 
hogy a teremtésre vagyunk teremtve, az, hogy végtelen boldogságra 
vagyunk teremtve, az, hogy szeretetre vagyunk teremtve, ezek nyil-
ván meghatározzák, ha tetszik, lelkileg, szellemileg, vagy akár ideo-
lógiailag azt, hogy mi az, hogy katolikus pedagógia. Azonban, ha mond-
juk a főiskolán vagy egyetemen tanítok arról, mit is tartok katolikus 
pedagógiának, ennél sokkal egyszerűbben szoktam fogalmazni. Sze-
rintem a katolikus pedagógia az, amit egy katolikus pedagógus csinál. 
És katolikus pedagógus pedig az a katolikus ember, aki pedagógus. 
Azt gondolom, hogy ha egy hiteles hívő és igaz katolikus ember pe-
dagógus, akkor ő azt csinálja, ami a katolikus pedagógia. És visszaértünk 
a kérdéshez. Nem tud mást csinálni. Mindaz, amit a katolikus peda-
gógiáról felsoroltam, az ő, tehát egy professzionális, korszerű pedagógus, 
aki katolikus.
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