
Az emberkép, amelynek tartalma: infantilizmus, triumfalizmus, egoizmus, pesszimizmus, 

idealizmus, nyersmaterializmus , szociologizmus, biologizmus, pszichologizmus és 

moralizmus. 

 

 

Honnan hová embertan? 

Géczi János és Kamarás István beszélgetése 
 
 
Géczi János: Mintha lennének problémák, amelyek kövét nem tudjuk továbbgördíteni. 
Állítólag megváltoztattuk az életünket – és mégsem tettünk szinte semmit. Új világunk van – 
amelynek a mélyén, legyen az konzervatív vagy liberális mentalitású, száz évvel korábbról 
származó világképek darabjai rejtőznek, új emberképet hangsúlyoz mindenki, de a felvetődő 
emberképek vágyálmakat tükröznek, kibeszéletlen dilemmák között zajlanak a napjaink. Te 
milyennek látod a Kárpát-medencében, a magyar állam keretei között élőek erkölcsiségét, 
erkölcsi sajátosságait? 
 
Kamarás István: Nagyon nem szeretem a sommás általánosítást és ítélkezést, a „minden 
elromlott”, az „erkölcsi fertő”, az „értékválság” minősítéseket, még kevésbé az „mi igazak,  
ők gazok” szembeállítást. Ugyanakkor nem lehet nem észrevenni, bizonyos tendenciákat. Az 
értékek rendszere változik, egyes értékek, visszaszorulnak (mint például a hetvenes évek 
közepétől a személyiség, a közösség, a szolidaritás), mások ezek fölél kerekednek (mint a 
pragmatizmus,  az anyagiasság, a racionalizmus, a hasznosság− és az ilyen tendenciákat miért 
ne lehetne, miért ne kellene negatívnak minősíteni. E folyamtok kezdetét, igazad van,  nem 
csak az „átkos” negyven évben kell keresni, hanem száz vagy több száz évvel korábban, 
hiszen a középkor vége felé sodródtunk ki a modern világ kialakulásának országútjáról a 
perifériára, a Nyugat és Kelet közti gyepűre. Amikor nyugaton már lezajlottak a polgári 
forradalmak és megszilárdult a demokrácia rendszere, mi még mindig a diktatúrák uralmát 
nyögtük. Sohasem erősödött meg hazánkban annyira polgárság és a demokrácia, hogy 
visszajutottunk volna a cetrumba, vagy csak akár közelébe. Vitányival együtt gondolom, hogy 
máig nem sikerült nyomtalanul eltüntetni a feudalizmust, melynek jó királyát jóságos állam 
bácsi idoluma helyettesíti. A szovjet típusú diktatúra nem egy békebeli aranykort rontott el, 
hanem a polgárság és demokrácia kezdeményeit, azzal, hogy szinte teljese lerombolta civil 
társadalmat, majd atomizált társadalomnak engedett egy kicsivel kellemetesebb magánzást. 
Sikerült összeugrasztani egymással a nemzetet, a demokráciát és a modernsége. Nálunk a 
civil közösségek társadalmának kialakítása az emberek a kollektivizálás és kollektivizmus 
erőltetése elől magánzásba menekültek. Nálunk feudális maradványok, a szovjet típusú 
diktatúra és a nyugati jóléti társadalom válsága olyan klímát alakított ki, amelyben nem 
tudtunk megfelelően élni a rendszerváltozás kínálta lehetőségekkel. A Annyira legyengítették 
az egész lakosságot a demokratizálódás gyermekbetegségei, hogy már nem tudtuk 
megakadályozni − Csányi Vilmos terminusával élve − bizonyos folyamatok „megszaladását”. 
A bármilyen jellegű − vagyis politikai, világnézeti, habitusbeli, ízlésbeli − másságok 
gazdagságának elismerése helye erősödött a kirekesztés, nemes ellenfelek helyére ellenségek 
léptek,  kulturális vita helyébe gyűlöletbeszéd. Nálunk a kereszténydemokrata 
konzervatívizmust, a liberalizmust és a szociáldemokráciát nem az európai zsidó-keresztény 
kultúra közös törzse három ágának tekintik, hanem egymást kizáró ily-olyan izmusoknak. 
Ennek egyik oka persze az, hogy nálunk még mindhárom csak halvány utánzata, nem egyszer 
paródiája a nyugaton már működőknek. Ördögi körbe kerültük, ugyanis minket nem csak a 
világválság szorít, hanem egyfelől a múltból megörökölt és továbbélő szerkezetek és 
magatartások, közöttük a régi-új sovinizmus, nácizmus, vagy − Gerő András szavaival − 



„nemzeti bolsevizmus”, ős- és díszmagyarkodás, ilyen-olyan diszkriminációk. Döbbenetes, 
hogy magukat demokratikusnak hitegető pártok a Monarchiával, vagy a kádári diktaórikus 
gyámkodással kokettálnak, méghozzá tömegek támogatásával. Mindezt nem szabad 
szociológista redukcióval  a rég- vagy közelmúltra (afféle történelmi sorsra, sorscsapásra) 
ráterhelni, s „tárdsadalmi bűnbakot” találva felmenteni önmagunkat a felelősség alól. Nos ez a 
fogalom, ez az a szó, mely a rendszerváltás előtti évtizedek alig-alig bukkant fől, csakhogy 
utána nem vált közkeletűvé, és hiánya mai erkölcsi állapotunk egyik igen fontos indikátora.  
A „felelősség” magába foglalja a „felel” és a „fél” szavak, ezek újabb hiányokat jelölnek. 
Nem felelünk megfelelően a különféle kommunikációkban, s nem tekint másik felünknek, 
felebarátunkat (akik nélkül nem lehetünk egészek) ügyfeleinket. Másképpen ügyfeleinket nem 
tekintjük egy közös ügy felinek. Jellemző értékrendünkre, hogy a „hatalom” rendre a 
legkevesebb szavazatot kapja az értéktesztekben, ez azonban demokrataság jele, hanem a 
hatalom felelőssége előli menekülés. A hatalom az nagyon sokak számára, mellyel mások 
(csk ők) visszaélnek. További fontos jellemzője értékrendünk és erkölcsi állapontunkra − 
vagyis olyan jellemzők, melyek rengeteg szubkultúrára töredezett társadalmunk sok.-sok 
szegmenségen felbukkannak − a jól-létet felülíró jólét, az egész-séget felülíró egészsés. 
Fontos jellemzője erkölcsi világunknak, hogy sok-sok szubkultúra nem diskurzusban talál 
egymásra, hanem az egyik vagy másik szekértáborhoz csatlakozik a sokféleség. Nem történik 
meg olyan− látszólag nagyon különböző, ám lényegileg hasonló − fogalmak szembesítése és 
egymásra találtatása, mint az emberi méltóság és az istenképmásság, a társadalmi egyenlőség 
és az Isten előtt egyenlőség, a  múlt bevallása és a bűnbánatra való készség, a 
kompromisszum, és a kiengesztelődés, a szeretet és a szolidaritás. Egyébként ilyesmiről esik 
szó − például Rendezni közös dolgainkat címmel az általunk megálmodott és részben meg is 
valósunk ember-, erkölcs- és társadalomismeret óráinkon is. 
 
Géczi János:  Az Embertan születésének éve 1989, akkor jelent meg az Otthon című lap első 
számában A tárgy neve: „embertan” című írásod, sok-sok olvasás- és irodalomszociológiai 
könyvet, tanulmányt és már jó néhány vallásszociológia írást követve. 
 
Kamarás István:  Néhány korábbi írásom címe már utal az embertanra: 1985-ben jelentek meg 
Alkalmazott embertan mint irodalomoktatás és az  Emberkép gyermekeknek című, 1986-ban 
pedig Emberképtár és Emberségünk ezer emberkép tükrében című írásaim. Az Embertannak 
mint pedagógiai gyakorlatnak az előzménye 1976-ban kezdődő olvasótábori tevékenységem. 
A közvetlen előzmények egyike meghívásom a Nemzeti Alaptanterv előkészületi 
munkálataiba, a Szebenyi Péter vezette Ember és társadalom műveltségterület 
munkacsoportba, amelybe akkor a filozófia, történelem, önismeret, erkölcstan, vallásismeret, 
társadalomismeret, háztartás- és gazdaságismeret tantárgyak tartoztak. Ekkor vetettem fel az 
önismeretet, erkölcstant és társadalomismeretet magában foglaló embertan nevű tantárgy 
alapításának lehetőségét. A másik előzmény az Oktatáskutató Intézet jászberényi és 
sárospataki kísérleti tanítóképzésébe való meghívásom volt. Röviddel ezután Kocsis Mihály 
elhívott a Művelődéskutató Intézettől az Országos Közoktatási Intézet felsőoktatási 
osztályára, hogy az Ember-, erkölcs- és vallásismeret témakörök fejlesztésével foglalkozzam. 
Itt keresett meg a tiszafüredi általános iskola igazgatója, akit polgármestere maga elé rendelt 
mondván, tegyen valamit az erkölcsi fertő felszámolására. Ők persze erkölcstanra gondoltak, 
én pedig az embertudományokba ágyazott etikát javasoltam, akkor még embertan néven. 
1991 elején jelent meg Lehetne például: embertan című írásom az általad szerkesztett 
Iskolakultúrában. Valószínűleg ekkor találkozhattál először beszélgetésünk témájával. Ettől 
kezdve már csupán az általad szerkesztett havilapban megjelent írások alapján végig lehet 
kísérni a tantárgy történetét.  
 



Géczi: Felfigyeltem arra a meggondolt szövegedre, annak alapján hívtalak meg később a 
szerkesztőségbe rovatvezetőnek. Ami ott olvasható volt, nem kevesebb és nem több, mint 
hogy a pedagógiát (neveléstudományt) nem szabad továbbra is úgy tekinteni, miként azt 
korábban tették – azaz sem (bármiféle) filozófia pányvájára, sem pedig a szociológiáéra fogni,  
de a politikáéra sem: a neveléstudomány multidiszciplína. Itthon nem csak mi kiadványunk 
képviselte ezt a véleményt, voltak már korábban is erre mutató írások, de az Iskolakultúra az 
első, tudatosan ezen elv alapján szerkesztett periodika. Ezért is válhatott a nevelésügy 
rendszerváltó lapjává.  

Ami a rendszerváltást illeti, akkortájt számunkra abból bőven kijutott. Emlékszem, 
egyik reggel arra figyeltem fel, hogy a rádió jeles szerkesztője a rég betiltott Mozgó Világ 
irodalmára hivatkozva arról beszélt, hogy a rendszerváltás előkészítői között magam is ott 
lennék, a Vadnarancsok ciklus két szociográfiai jellegű könyve révén. Ha máshonnan nem is 
tudtam volna, az élettörténet-rekonstrukciókból és a beszélgetésekből kikerekedő szövegek 
készítése kapcsán tapasztalnom kellett, milyen váratlan mód és mennyire dokumentálatlanul 
széthullt az, amit a nyolcvanas-kilencvenes években etikának, erkölcsnek mondtunk. Igaz, 
nem történt más, mint hogy az egymás mellé strukturálódott, nemegyszer egymással 
párbeszédbe sem állítható értékeket képviselő erkölcsi nézetek tovább darabolódtak, s egy 
mozaik-képű világ állt nagy hirtelen, szinte a semmiből elő. Végtére is, a rendszerváltáshoz 
kezdőknek és a közülük előkerülő politikusoknak nem volt a kultúráról, a civilizációnkról 
jövőképe. Amit az antropológusi diplomámhoz szükséges ismereteimből, a szociográfusi 
munkámból tudtam és a szépírói beleérző képességem segítségével regisztráltam a Kárpát-
medencében, kísérteties hasonlóságot mutatott a te állításaiddal. S abban is hasonlítottunk 
egymásra, hogy fertőzetlennek bizonyultunk a szocialista világ pedagógiatanaitól, hisz te 
ugyan tanári diplomával rendelkezel, de nem abból éltél, nekem pedig csak kutatói 
végzettségem van, sosem kellett pedagógiai tárgyakat tanulnom, ámbár magunk is ennek a 
pedagógiának a termékei voltunk. Nem véletlen, hogy mindkettőnket érdekelt Zsolnai József 
munkája – talán ő (akkori marginalitása okán) az a nevelési szakember, aki egy évtizede, úgy, 
ahogyan tehette, az akkor már rég erejét vesztett szocialista pedagógia törekvéseiből 
kihámozta az alternatív pedagógia egyik lehetőségét. Be kell vallanom, hogy Embertan 
műhelyetek kicsit riasztott, számomra messianisztikusnak tűnt. Érdekes, hogy nem a benne 
megfogalmazódó törekvések miatt, hanem a körülötted összegyűlő rengeteg, 
beszédképességétől megrészegült ember változatossága okán. De miért jó döntés, hogy amit 
csinálni akarsz, annak multidiszciplínának kell lennie?  
 
Kamarás: Hogy megfelelő döntést hoztunk, csak utólag derült ki. Nem igazán elvi, persze 
nem is ösztönös elhatározás volt ez, mondhatnám, a gyakorlatom szerint zajlott. Ebben a 
szellemben épültek fel az olvasótábori programok, és így született - mintegy az ottani 
beszélgetések mintájára - a már a negyedik kiadásnál tartó Bevezetés az embertanba 

szerkezete és kommunikációs formája.  
Ebben a diskurzus-tankönyvben harminc témakörben tizenkét ember beszélget: öt 

diszciplína (biológia, pszichológia, szociológia, filozófia, teológia) képviselői, továbbá a 
költő, egy idős parasztasszony, egy betanított, ámbár munka nélküli munkás, egy gyermek, 
egy főiskolás lány, egy ausztráliai őslakos és egy titokzatos öregember. Összerakni 
valamiképpen, legalább a diskurzus erejéig, ami diszciplínákra, tantárgyakra esett szét, efféle 
szándék vezérelt. Amikor a tudomány már csak dadog az emberről, a művészet „pontosan, 
szépen” szólhat róla. Vagyis embertanunk nem csak multidiszciplináris, hanem 
többdimenziós is, a tudományok mellé beleépítettük a művészetet is. 

Az igaz, hogy a szocialista pedagógia nem sok kárt tett bennem sem. Erre bizonyíték 
egy már általam is elfeledett vitacikkem Nevelhető-e az iskola? címmel, amely 1982-ben 
jelent meg az Alföldben. A rendszerváltást elsősorban vallásszociológusként éltem meg, e 



téren szabadultam föl először, s vágtam bele egyszerre többféle kutatásba is. Emblematikus 
című könyvem, a Lelkierőmű Nagymaroson (szociográfia a nagymarosi féllegális katolikus 
ifjúsági találkozókról) 1989-ben jelent meg. Csakhogy 1990 már az Országos Közoktatási 
Intézetben talált, ahol egyszerűen nem lehetett kitérni az „embertan-alapítás” elől. Bár az 
Embertan műhely szakszerű racionalitással és multidiszciplinárisan működött − az 
összejövetelek első felében mindig háromféle embertudomány képviselője beszélgetett −, 
kétségkívül lehetett valamiféle messianisztikus hangulata. Messiások helyett azonban 
többnyire periférikus régiókból érkező pedagógusok gyűltek össze: Kazincbarcikáról, 
Tiszafüredről, Sajókazáról, Vásárosnaményból, Mátészalkáról, Ladról, Nagybátonyból, 
Nyírbátorból általános és szakiskolai tanárok, Győrzámolyból a katolikus plébános, de még ő 
sem volt afféle messiás, hanem nagyon is racionális program (a szigetközi fiatalság 
szocializációja) keretében tanította a győrzámolyi iskolában az 1-8. évfolyamon az embertant.  
Minderről csak az Iskolakultúrában lehetett olvasni 1993-ban Hol tart az embertan? címmel. 
Ekkor már egy másik „összeesküvésben” is részt vettem, hiszen tagja voltam az Iskolakultúra 
szerkesztőségének. 
 
Géczi:  A rendszerváltás környékén a pedagógiai lapokban látszott talán legjobban, mi van, s 
főként mi az, ami hiányzik ebben az országban. Közel száz folyóirat jelent meg (1890-ben 
mintegy ötven, 1910-ben 59, az ötvenes évek közepén 35), a havilaptól az évi egy-két 
alkalmas periodikáig mindenféle csoport és intézmény arra törekedett, hogy így is elvégezze 
önmegjelenítését. Ahhoz képest, hogy egykor, 1910-ben 43 000 pedagógusra 59 működő 
folyóirat jutott, a kétszázezernyi pedagógus közel 100 lapja kevésnek tűnik, és arra utal, hogy 
a pedagógusok nem a szakmaiságnak, hanem valamiféle ideológiának rendelik alá 
létezésüket. Azért sem nagy ez a szám, mert a pedagógusok valóban ennyiféle szakmát 
művelnek, s képtelenség lenne az általános kiadványokon túl egy biológiatanárnak 
ugyanolyan lapot adni a kezébe, mint egy fizikát oktatónak. Az külön ügy, hogy mára a 
pedagógiai sajtó veszélyesen elszegényedett, finanszírozására az oktatási kormányzat nem 
vállalkozik, s valljuk be, a szaksajtót rendszeresen olvasó pedagógusok száma sem több 
néhány ezernél. De a szaksajtó szétverése, s kényszeresen egzisztáló maradékának 
ellehetetlenítése nem csupán a tanárok és a nevelésügy vezetőinek a bűne – az országé, a 
magyar kultúráé is, amely nem képes egy értelmiségi csoportját valódi értelmiségi szerephez 
juttatni. 

Az Iskolakultúra annak az időszaknak a terméke, amikor még nem derült ki, a 
nevelésügyet kik is fogják képviselni: a szociológusi tudású neveléskutatók, a 
multidiszciplináris érdekeltségű értelmiségiek, vagy a szocialista pedagógiát elhagyók. Nos, 
ez a közege az általad megálmodott programnak. 

 
Kamarás: A közeget témánk (vagyis az Emberismeret és etika tantárgy keretében történő 
értékközvetítés) felől vizsgálva fontos említést tenni arról, hogy még a rendszerváltás előtt 
egy évvel szerepelt a vallástan a Nemzeti Alaptantervet előkészítő Ember és társadalom 
munkacsoport által javasolt tantárgyak között. Legalább ennyire érdekes momentuma ennek a 
műhelymunkának, hogy a munkacsoport legkülönbözőbb habitusú, értékrendű, világnézetű és 
politikai irányultságú tagjai meg tudtak egyezni konszenzus-értékekben. Ilyen összhangot 
hasonló jellegű grémiumokban a rendszerváltás után nem tapasztaltam. Bizonyára nem 
elegendő az a magyarázat, hogy már nem volt meg a közös ellenfél: a puhuló diktatúra a maga 
felemás oktatásügyével. Ami a vallástant illeti, ez a rendszerváltozás után nem került 
napirendre, ehelyett az Antall-kormány oktatásügyi vezetésének alaposan meggyűlt a baja a 
kötelező hittan mellett érvelőkkel. Ami pedig az emberismeretbe ágyazott etikát illeti, még 
maga a „világi etikaoktatás” is váratlan akadályokba ütközött. Egy etikaoktatási konferencián 
éppen a filozófiatanárok szervezete tartotta elképzelhetetlennek, hogy állami iskolákban etikát 



oktassanak, s meglepetésre éppen jeles teológusok, Prőhle Károly, Orosz László, Nyíri Tamás 
és Jelenits István támogatták. Mindez nem értékzavarra (ugyanis nem az értékek voltak, 
vannak, lesznek zavarban, hanem az értékekhez viszonyuló ember!), hanem az értékekkel 
kapcsolatos elképesztő bizonytalanságra utal. 

Magam is vizsgáltam a 15-40 évesek emberképét, a kilencvenes évek elején pedig 
több száz iskolából voltak adataim arra vonatkozóan, mit (nem) tudnak a diákok az emberről. 
Az általam összegyűjtött emberképek négyötöde vagy egydimenziós, vagy  szociologizáló 
redukció, az emberdefiníciókban kétszerte nagyobb arányban szerepel az önmagát 
megsemmisítő, mint az öntudatos, s ötször nagyobb arányban, mint az önismerettel 
rendelkező lény. Az akkori „országos emberképtár” tárlóinak feliratai infantilizmus, 

triumfalizmus, egoizmus, pesszimizmus, idealizmus, nyersmaterializmus , szociologizmus, 

biologizmus, pszichologizmus és moralizmus. Ami pedig az iskolások emberről való tudását 
illeti, máig igaz, hogy a 10-18 évesek sokkal többet tudnak Dél-Amerika ásványkincseiről 
mint az érzésekről, a vegyértékekről, mint az értékrendről, a génekről, mint az érzelmekről és 
a vágyakról, többet a szabad vegyértékről, mint az ember meghatározottságáról és 
szabadságáról, tudnak egyenletet rendezni, de szinte semmit sem arról, hogy mikor van 
rendben az ember, tudnak valamit az egészségről, de alig valamit az ember egész-ségéről, 
eléggé sokat a jólétről, jóval kevesebbet a jól-létről. Egy 17-18 éves diák fel tudja írni esetleg 
még az etil-metil-keton szerkezeti képletét is, ám a személyiség szerkezetéről alig tud valamit. 
Annak ellenére, hogy akadnak itt-ott bátor és ígéretes kezdeményezések az ember-hiány 
pótlására, a legtöbb iskolában az ember még notórius hiányzónak számít. Nos efféle 
emberképpel, ember-tudással rendelkeztünk a rendszerváltás utáni hirtelen szabadság szédítő-
bódító levegőjében. 

 
Géczi: Régi tapasztalat, hogy a Kárpát-medence népeinek gondolkodásáról, világról alkotott 
nézeteiről nem szabad monolit módon megállapításokat tenni, akár a vallás, a művészeti, a 
tudományos vagy a köznapi aspektus irányadó bennük. Nem vagy-vagy-ban, hanem is-is-ben 
érdemes léteznünk, sőt, azt is tudomásul kell venni, hogy bizonyos kérdésekben nincs 
konszenzus, botorság lenne arra akár csak törekedni is. Ha Európa civilizációját történetileg jól 
leírható hasadások mentén mondjuk el, akkor miért ne tennénk azt éppen magunkkal. Hogy 
együtt él itt nyugati és keleti keresztény, katolikus és protestáns, sok köztünk a moszlim is már, 
vagy a kis vallásokhoz tartozó, az csak a nagyszámú jelzés közül az egyik, hogy számtalan 
világkép létezik egymás mellett, nemegyszer összetorlódva vagy éppen darabosan, számtalan 
antropológiai következményével együtt. Multikulturalitásunk kézenfekvő: mind az államunkat, 
mind az állami oktatásügyet ennek képviseletére célszerű berendeznünk, s ellen kell állnunk 
bármiféle kisajátítási vagy purgáló törekvésnek. Úgy látom, nem a nemzeti, az etnikai 
sajátosságok, hanem az azokat is magukban foglaló, az univerzumról, az emberről, a biológiai 
és társadalmi lényről szóló történelmi és kortársi elképzelések összehasonlítása által egyszerűbb 
indoklást adni sokféleségünkre. A pártok sokszor oly élénk érdeklődéséből azonban ez vagy 
kimarad, vagy pedig menten átpolitizálódik, s így az oktatás tartalmába bevonhatatlanná válik. 
Végső soron azt kell mondanom, hogy ez a legerőteljesebb oka annak is, hogy a nevelés s benne 
az etika, ember- és társadalomismeret tantárgy ügye nemegyszer magára marad.  
 
Kamarás: Sokak szerint a sokféleség önmagában érték, mások szerint káosz, mint ahogyan a 
szinkretizmus sem eleve jobb az egyetemességnél, az egységességnél. A multikulturális 
sokszínűség akkor válik értékké, ha ezt a „káoszt” diskurzus teszi rendezett „kozmosszá”, 
méghozzá nem úgy, hogy az egyik „féleség” elnyomja, uralja, képére formálja a többit, mint ez 
megtörtént például a krisztushithez erőszakkal európai kultúrát hozzákapcsoló keresztény 
misszióban vagy a hegemón helyzetűnek kikiáltott marxizmus jegyében alakított 
kultúrpolitikában. Említett embertan tankönyvünkben nem véletlenül szerepel tizenkét 



nézőpontot (diszciplínát, habitust, világnézetet) képviselő „párbeszélő”, köztük a hozzánk 
képest nagyon mások - nem csak Waramunga, az ausztráliai őslakos, hanem különböző hazai 
szubkultúrák képviselői. Az emberről és erkölcsről szóló párbeszédben részt vevő költő nagyon 
is tudatosan idéz Pilinszkytől és Utassy Józseftől, hangzik el Biblia-részlet és magyar népdal. 
Ha jól csináljuk, a sokféleség diskurzusos rendezése történik az emberismeret- és etikaórákon, 
mondhatni az ilyen rendhagyó pedagógiai eseményeket körülvevő politikai és erkölcsi 
megosztottság és acsarkodás kontextusában. 

Megismerve ezt az ízig-vérig magyar találmányt, egy jelentős közéleti személyiség – 
igaz, csak négyszemközt – azt mondta nekem, hogy embertanunk nemzeti ügy kellene legyen, s 
kötelező tárgy minden közéleti embernek. Nem lett. Még csak szerény epizodista sem az 
iskolák többségében. Pedig amikor ismerősöm „országosan kötelezővé” akarta tenni 
találmányunkat, eszembe jutott Bryan Luckham barátom, a manchesteri Extra Mural Studies 
tanszékének professzora, aki egy majomkenyérfa tövében vezetőképző tanfolyamot tartott a 
kenyai kormány tagjainak, természetesen a diskurzus jegyében. 

 
Géczi: Talán túl sokat akart ez a program? Az elfogadhatónál, a befogadhatónál többet akart a 
képviselésére vállalkozótól? Kétségtelen, hogy az ügy megrekedt, s tény, hogy olyan tanárokat 
vonz csupán, akik nem csak szakmának, de hivatásnak is tekintik munkájukat. 
  
Kamarás: Mai szemmel nézve igen. Akkor sok jel mutatott arra, hogy nem egyszerűen sikeres, 
hanem nemzeti ügy is lehet elképzelésünk, az embertanba épített etika. Ne felejtsük el, hogy a 
rendszerváltás után országunk lakosságának jelentős része lelkesen vagy legalábbis nyitottan 
fogadott olyan pedagógiai, művelődési, etikai és spirituális törekvéseket, amelyek úgynevezett 
posztmateriális értékekre épültek, s a jólét mellett a jól-létet is megcélozták. Eléggé hamar elült 
ez a fajta lelkesedés, és eluralkodott minden területen a pragmatikus racionalizmus. Első 
kísérleteink az Emberismeret és etika tanításában − általános és szakiskolákban (a 
gimnáziumokra jóval inkább arisztokratikus távolságtartás volt jellemző) − roppant 
sikereseknek tűntek. Különösképpen biztató, hogy mind a tantárgy kitalálásában, mind 
kipróbálásában nem elit iskolák tanárai és diákjai vettek részt, hanem több esetben a „végek” és 
perifériák odaadó, kreatív tanárai és az emberrel kapcsolatos tudni-, beszélgetni- és 
felfedeznivalókra kiéhezett diákok Ladon, Sajókazán Kazincbarcikán, Nagybátonyban, 
Nyírbátorban, Mátészalkán, Vásárosnaményban, Győrzámolyban. Találmányunk bekerült a 
Nemzeti Alaptantervbe, annak egyik arculat-meghatározó specifikumát képezve.  
Ekkor (a kilencvenes évek közepén) ez a koncepció egyedülálló még Európában, hiszen akkor 
sok országban vagy kötelező hittan, vagy a hittan helyett választható vallástan és világi etika 
szerepelt. Akadt itt-ott önismeret, társadalomismeret, állampolgári ismeret, de ilyen vagy ehhez 
hasonló kötelező tárgy sehol. Sorra ismerhették meg a feltalálók elképzelése alapján megyei 
pedagógiai intézetek által szervezett tanfolyamokon a tantárgyat. Egy dunántúli nagyobb 
kisváros tanfolyamán valamennyi pedagógus részt vett, s bár csak négyen-öten készültek a tárgy 
oktatására, a többség úgy nyilatkozott, hogy úgy érezték magukat, mint valami szellemi 
wellnesskúrán vagy lelkigyakorlaton. Volt is ebben valami, hiszen Jelenits István is szerepelt az 
előadók között, és nagy örömünkre a jeles piarista pedagógus a hittan szövetségesének 
tekintette a mi tantárgyunkat. A Nemzeti Alaptanterv bevezetésekor közel nyolcvan tantestület 
vendégeként mutattam be az új tárgyat. Ekkor szerzett tapasztalataim már sejtették, hogy talán 
túl nagy fába vágtuk a fejszénket. Mindenütt elismerték, hogy óriási a deficit az emberrel és 
erkölccsel kapcsolatos tudásban és készségekben, elfogadták, hogy találmányunk eséllyel 
javíthat a mérlegen, megtudták, hogy már vannak tantervek, tanmenetek, tankönyvek és más 
oktatási segédletek, s a felsőfokú képzés elindításáig rendelkezésre állnak 30-40-60 órás 
tanfolyamok. Ám amikor, a siker küszöbén, megkérdeztem, mely évfolyamokon és hány órában 
fogják tanítani az emberismeretbe ágyazott etikát, zavart csend, pusmogás, elbizonytalanodás 



következett, majd lényeget nem érintő, időhúzó kérdések (Lehet-e egy ilyen tárgyat 
osztályozni?), vagy elhárító, védekező kérdések (Melyik tárgy rovására tanítsuk? Ki veszti el 
majd a kenyerét?) után rendre bekövetkezett: a lelkesedést mutatók végül Barrabást kiáltottak.  

A gyakorlatba való átültetés már nem lett sikertörténet, hiszen csak az iskolák 
harmadában lett az alaptanterv által javasolt önálló tárgy hetediktől, másik harmadában az 
osztályfőnöki órákba szuszakolták be a tárgyat, a harmadik harmadban megpróbálták 
elmismásolni, és amikor látták, hogy ennek nincsenek komolyabb következményei, sikerrel 
szabotálták (és szabotálják máig). Ez a kétféle harmad még mindig biztató indulásnak tűnt, ám 
hideg zuhanyként érte a tárgy híveit, amikor a Fidesz-kormányzat oktatási vezetésének központi 
kerettantervében egyharmadára csökkent az emberismeret és etika óraszáma, méghozzá  oly 
módon, hogy hetedikben lehetőség lett arra, hogy modultárgyként, más tárggyal összevonva 
tanítsák. (És a legtöbb iskola élt, pontosabban visszaélt ezzel a lehetőséggel.) A következő két 
kormányzat nem állította vissza tárgyunk becsületét, vagyis a különféle kormányzatok egymást 
alulmúlva hagyták magára, ha egyenesen nem is elhalásra, de az iskolai élet  jelentéktelen 
epizodista szerepére ítélve. Mindeközben Európa nagyobb részében (néhány közép-kelet-
európai országban is) sok helyen megszűnt a kötelező hitoktatás, s látványosan megerősödött a 
vallástan, az etika, az önismeret és a társadalmi-állampolgári ismeretek oktatása, és hiába 
vagyunk papíron még mindig a legjobbak, a nevetségesen alacsony óraszámmal a törvényt 
szegve elszabotált tantárggyal a sor végére kerültünk. Míg a Nemzeti Alaptanterv bevezetésekor 
legalább heti egy órában fél éves program volt a nemiség, szerelem, párkapcsolat, házasság, 
család témakör, ma két-három óra, de csak ott, ahol heti egy órában tanítják, ugyanis nagyon 
sok helyen már csak heti fél órára taksálják az embert és az erkölcsöt. Igen, túl sokat akartunk, 
amikor a kormányok, pártok, egyházak és a civil társadalom hathatós (vagy akár csak 
valamelyes) támogatására számítottunk. 
 
Géczi: Végtére is mi lesz, aki a program alapján képzetté válik? Egy szakma embere? Egy 
hivatás képviselője?  
 
Kamarás: Jó esetben egy szakma hivatásosa, egy multidiszciplinárisan képzett pedagógus, 
akinek különleges lehetősége adódhat dialógus keretében történő „emberszelídítésre” is. Ez 
attól is függ, ki milyen képzésben vett és vesz részt. Az év végére kifutó „hagyományos”  Etika, 

ember- és társadalomismeret képzésben, az ezzel szoros rokonságban lévő (már megszűnt) 
Ember-, erkölcs- és vallásismeret másoddiplomás szakirányú továbbképzési szakon végzettek a 
tucatnyi különböző néven futó (például embertan, ember- és erkölcsismeret, etika, ember-, 
erkölcs- és társadalomismeret) ember- és erkölcsismeret jellegű tárgyakat tanító tanárok 
lesznek, ha egyáltalán találnak olyan iskolát, ahol maradt ilyen tárgy, vagy ha van is, engedik 
szakképzett tanárnak tanítani. A bolognai rendszerű képzésben részt vevők egyik része az 
eléggé szerencsétlen elképzelés jegyében született − se hús se hal − szabadbölcsész BA képzés 
etikai szakiránya felől érkezik, a többiek más bölcsész- és társadalomtudományi szakokról vagy 
a tanári pályáról, és választhatnak az ember és társadalom műveltségterületi tanári mesterszak 
és az etikatanári mesterszak között. Nos, annyi bizonyos, ilyen tantárgyak és tanárok hazánkban 
nincsenek, ugyanis, ahol nem emésztették el az emberismeretbe ágyazott etikát, ott nincsen sem 
etika nélküli emberismeret, sem emberismeret nélküli etika. Hiába ágáltunk a „légből kapott” 
mesterszakok ellen (mint a tantárgy feltalálói, bevezetői, nemzetközileg elismert, tudományos 
minősítésű szakemberei), hiába kérelmeztük a Magyar Akkreditációs Bizottságnál egy 
„valóságos”  ember-, erkölcs-, társadalomismeret tanári mesterszak létesítését, mindenütt süket 
fülekre találtunk. Pedig ma talán minden eddiginél nagyobb szükség lenne ember- és 
erkölcstanra és ebben hivatásukra találó tanárokra. Akiket diplomával láttunk el, 
„parkolópályán” várják a szebb jövőt. A végzettek többsége, aki nem taníthatja a tárgyat 
(miközben félezer iskolában félezer nem szakos tanár „tanítja”), arról számol be nekünk, hogy a 



sokféle embertudománnyal megismerkedve más emberek, más tanárok lettek, másként tanítják 
másik vagy eredeti szakjukat. Végzett nálunk három tucat lelkész és két tucat hitoktató is, ők is 
hasonlóképpen nyilatkoznak: akik nem lettek vagy nem lehettek emberismeret- és etikatanárok, 
hatékonyabban kommunikáló és „emberközelibb”  és − így mondják − hitelesebb tolmácsai 
lettek Istennek. Találmányunk gyorsabb-lassúbb elhalása esetén is találunk majd remélhetően 
olyan valóban hivatásos ember- és erkölcstantanárokat, akik földalatti mozgalmak vagy 
vasárnapi iskolák keretében kamatoztatják képességeiket, s mutatják ki hűségüket. 
 
Géczi: Az oktatásügy vezetése tehát a MAB-bal és a helyi oktatásügy szereplőivel együttesen 
szabotálta azt a tantárgyat, amelyet a konszenzusosan elfogadott NAT etika, ember- és 
társadalomismeret műveltségterülete igényel, lényegében éppen azt, amely egy demokratikus 
társadalom etikai alapozottságát kellene intézményesen biztosítsa. Amúgy csupán arról van szó, 
hogy a minisztérium illetékes szakemberei elvétettek egy rendelkezést, és a tanári szakmák 
között egykor nem nevezték meg az etika, ember- és társadalomismeret tanárságot mint 
szakmát, hanem azt lerövidítették, s etikatanárnak mondták. Ez pedig lehetőséget teremtett arra, 
hogy az egyetemi filozófiai tanárképzési részért felelősökben feltámadjon a mohóság 
(illedelmesen ezt kenyérharcnak nevezhetjük) az iránt, hogy ne csupán a filozófiatanárokat, 
hanem egy füst alatt, lényegében a filozófiatanulmányok közben, az etikatanárokat is képezzék 
– természetesen a saját szakmai hitvallásuk mentén. 

Azaz a miniszteriális hanyagság nyomán a MAB nem engedélyezi, hogy a NAT 
műveltségterületének megfelelő tudású tanárok önálló szakmával rendelkezzenek, s ezzel egy 
időben lehetővé teszi azt, hogy e szakmát más területről érkező, a szükséges tudással nem 
rendelkező végzett hallgatók gyakorolhassák. Ennek pedig a közoktatás másik végén állók is 
örülnek: a filozófiai végzettségűeket, úgy gondolják, az etika oktatására is alkalmassá tették. 
Holott amit a filozófián tanulnak, az csupán a morálfilozófia, szemben a NAT által 
megfogalmazott igénnyel, amely az etikát multidiszciplínaként, azaz művelődéstörténet, 
filozófia, szociológia, pszichológia, vallástudomány, élettudomány és egyebek jól 
meghatározott konglomerátumaként definiálja. Bürokratikus hiba és egyetemi filozófiacsoport, 
az egyetemi tanárképzés érdekei miatt megszűnik tehát egy NAT-műveltségterület, lényegében 
eltűnik a rendszerváltáskor megjelent moralitás igénye, s ennek beláthatóan rettenetes 
következményei vannak.  
 
Kamarás: A legrosszabb következmény természetesen az, hogy az ember és az erkölcs még 
jobban háttérbe szorul az iskolában, az iskolai szocializációban. A másik az, hogy megint 
elvetél egy hazai találmány. Számolni kell azzal is, hogy 30-60 órás tanfolyamot elvégző közel 
ezer, az eddig diplomát szerző félezer pedagógus keserűen veszi tudomásul,  hogy 
cserbenhagyták, méghozzá nem csak őket, hanem egy fontos ügyet. Az ember- és erkölcstan 
helyét visszafoglalják a „régi vágású” tárgyak, vagy betesznek valami divatos „egydimenziós 
kampánytárgyat”. Ezzel kapcsolatosan van egy lidércnyomásos, de nagyon is valóságosa 
emlékem. Egy kisváros patinás gimnáziumának továbbképzési délutánján érzékletes, 
élményszerű példákkal „felöltöztetve” ismertettem − immár a Nemzeti Alaptantervbe bekerülő 
− találmányunkat, s azzal fejeztem be, hogy azoktól, akik erre a már rövid távon nagyon 
izgalmas és hálás feladatra vállalkoznak, természetesen áldozatot követel: meg kell tanulniuk 
valami újat. Utánam jött egy nálam jóval elegánsabb, megnyerőbb fiatal úr a szcientológiai 
egyháztól (Hogy került oda? Ki hívta oda? Volt-e fogalmuk arról, mi is lehet a tudományosan 
hangzó szcientológia?) és a következőkkel kezdte: „Kedves kollégák, nekem elhihetik, hogy az 
önök és tanítványaik szellemi potenciáljának csupán töredékét képesek mozgósítani, mert 
nagyobb részét bizonyos engramok leblokkolják. Módszerünkkel, a dianetikával felszabadítjuk 
önöket”. Előadását követően az igazgató megszavaztatta kollégáit: dianetika vagy ember- és 
erkölcstan? 41:5 arányban a dianetika győzött. (Megjegyzem, nem egyszeri ez a talán 



hihetetlennek tűnő eset. Saját kezemmel téptem le féltucatnyi művelődési intézményben az 
Agykontroll gyermekeknek hirdetést. Félreértés ne essék, az agykontroll a dianetikához képest 
ártalmatlan, de a gyermekeknek mese, játék kell, kreatív tevékenység, a gyermek nem a 
felnőttek szempontjai szerint létezik.) Egyaránt félhetünk a lapos pragmatista racionalizmus, de 
az emelkedett áltudományos hókuszpókusz előretörésétől is. Ezekkel szemben egy olyan 
vállalkozás vérzik vagy szárad el, mely tudományosan megalapozott (olyan tudósok és tudós 
pedagógusok által hitelesített, mint Nyíri Tamás, Kontra György, Oláh Attila, Zsolnai József, 
Trencsényi László), ugyanakkor hátrányos társadalmi környezetben dolgozó kollégáink ember- 
és erkölcstanóráin is kivirágzó és termést hozó gyakorlat által igazolt. 
  
Géczi: A világban sokféleképpen lehet tájékozódni: az európai ember ahhoz szokott, hogy vagy 
a hite, vagy a tudománya, vagy az erkölcse segít megtalálnia az útját. Az, hogy sokféle hit, 
tudomány, erkölcs létezik, önmagában nagyszerű dolog. Nekünk az lehet a feladatunk, hogy e  
sokféleség használatát,  algoritmusait feltárjuk, és lehetővé tegyük  megtapasztalását és 
elsajátítását. Korunk az egyarcú embereknek kedvez. A kortárs pedagógiák közül egyre több a 
monologizálásra képes embert állítja középpontba, s úgy képzeli el, hogy valamelyik hit, 
tudomány, eszme, a konzervativizmus-liberalizmus két pólusa mentén elhelyezkedő értelmezési 
tartomány keresztes lovagja, ráadásul olyan, aki, ha elvérzik a csatában, menten vértanúvá is 
emelkedhet. Ugyancsak veszélyesnek tűnnek azok a pedagógiák, amelyek kizárólag a saját 
tapasztalatokra hivatkozva konstruálják meg a jövőképet. Sajnos a rendszerváltás utáni időszak 
terjedelméhez képest igencsak szerény az olyan pedagógiák száma, amelyek az 
összehasonlítások eredményeként tesznek az emberről, a nevelésről, a műveltségről, az 
iskoláról megállapításokat (ilyen műhely szerencsére már van, egy a szakmában jobban is 
ismert, az ELTE PPN-n működik), s ezek mentén mondják el önmagunkról a lehetséges 
történeteket.  E pedagógiák sokszor eltitkolják maguk által választott nézőpontjukat is, 
legnagyobb feladatuknak önmaguk kanonizációját tudják. 
 
Kamarás: A sokféleség gazdagságában való kirándulás, tájékozódás, a saját vélemény 
alakításának nagy lehetősége az ember- és erkölcstan. A gazdag sokféleség „demokráciája” 
ellen lépnek fel azok, akik ezt etikára, önismeretre, társadalomismeretre vagy állampolgári 
ismeretre akarják redukálni. Ráadásul még az a veszély is fenyeget, hogy egynémely politikus 
előveszi az „etikai kártyát”, mint az többször megtörtént. Legutóbb három éve történt ilyen 
kísérlet. Két egyházi hetilapban jelent meg Balog Zoltán fideszes képviselő írása, az Új 
emberben  Lehet-e erkölcsöt tanítani? címmel, melyben ez olvasható: „Elfogadhatjuk-e, hogy 
ma Magyarországon egy-két kivételtől eltekintve az önkormányzati, állami iskolákban nincs 
rendszerszerű, a tantervbe épített etikaoktatás?” Régi barátom − meghökkentően tájékozatlan − 
írása jó alkalmat kínált arra, hogy publikussá váljon, legalábbis a katolikus hívek körében, hogy 
„Etikatanítás van, nem is akármilyen – de még sokkal inkább lehetne”, ugyanis ilyen címmel 
jelent meg válaszunk. Ezután váratlan fordulat következett: az Emberismeret és Etika Tanárok 

Egyesülete meghívást kapott Balog Zoltántól a Nézőpont Intézetbe, ahol megkezdték az 
anyaggyűjtést egy etikaoktatásról szóló parlamenti vitanaphoz. Mivel azonban csak 
egyesületünktől kaptak „anyagot”, visszatették a talonba az etikai kártyát, és így nem került sor 
az ember- és erkölcstan parlamenti rehabilitálására.  
 
Géczi: A hagyomány sokféleségének sokféle elbeszélhetősége azt állítja (s ez a legismertebb 
nézet), hogy a gyermeket a lehető leggyorsabban az önálló ismeretszerzés technikáihoz érdemes 
elvezetni, és ráadásul célszerű megtanítani arra is, hogy normaszerűen képes legyen 
párbeszédre. Azaz: ismerje a hagyományt, a hagyomány elemeit elrendezve új szempontokat 
észleljen, s a diskurzust annak sok lehetséges előnye mellett az innováció érdekében használja. 
Azaz az emberi faj közösségeinek sajátosságait felismerve lássa el önmaga életét. Mindezzel 



kapcsolatban érdemes Csányi Vilmos Iskolakultúrában megjelent tanulmányát felidézni: az 
akadémikus felveti a háromszáz-négyszáz éve a sajátos nemzetpolitikai érdekek szerint alakuló 
nevelésügyek mai örökösei számára, hogy tekintsék át a nevelés etológiai sajátosságait. 
 
Kamarás: Az ember- és erkölcstan − amelynek egyébként szerves és alapozó összetevője az 
etológia, amit a „beszélgető” tankönyveinkben szereplő biológusok és az etológus lektor is 
bizonyít − jó lehetőséget kínál az értékek, értékrendek, etikák olyan diskurzusára, melyben a 
tanulók majdhogynem egyenrangú felekként vehetnek részt. Ember- és erkölcstanórán 
szigorúan tilos a frontális oktatás, a kioktatás, a szószékről történő prédikáció, az ex katedra 
kijelentés. Ennek a tantárgynak legfőbb tevékenységei a beszélgetés (benne a 
véleményegyeztetés és vita is), a kutatás (az ember kutatása) és a szerepjáték. Hagyományos 
tankönyv helyett munkáltató tankönyvet adtunk tanítványaink kezébe, ugyanakkor a kérdések, 
feladatok foglalata egy érdekes játék volt: alfabétagamma bolygóról érkező, a tanulókkal azonos 
korú űrlények kutatják, fedezik föl a legértelmesebb földi élőlényt. Az ő kutatásukba 
kapcsolódnak bele a mi bolygónk diákjai, mintegy versengve velük. Ugyanez a struktúrája a 
Bevezetés az embertanba című egyetemi tankönyvünknek. Miért is lenne más, hiszen egyetemi 
tanítványainkat elsősorban e tárgy oktatására készítjük föl, és persze arra, hogy kilépve szűkebb 
szakmai horizontjukból „planetáris”, „kozmikus” méretű diskurzusokban szerezzenek 
gyakorlatot. 

 


