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Beszámoló a filozófiatanárok országos konferenciájáról 

Írta: Asztalos Éva 

Hagyományainkhoz hűen idén ősszel is megtartottuk a középiskolai filozófiatanárok fórumát. 

A filozófiaoktatás ügye iránt érdeklődő pedagógusok november 8-án találkoztak az ELTE 

BTK egyik előadótermében, hogy részt vegyenek az előadásokon és a „kerekasztal-

beszélgetésen”. A délelőtt folyamán művészet és társadalom viszonyának témakörét érintették 

az előadók, a délután a pedagógiáé és a módszertané volt; ekkor kerültek terítékre a 

középiskolai filozófiaoktatás jövőjét érintő kérdések is.  

 A fórumot Gyenge Zoltánnak, a Magyar Filozófiai Társaság elnökének előadása 

nyitotta meg. A professzor egyrészt a művész státuszának alakulását mutatta be az 

antikvitástól napjainkig, másrészt a hatalom és a művészi szabadság kapcsolatának 

törvényszerűségeire világított rá. Míg az ókori görögöknél a művész a társadalom megbecsült 

tagja volt, majd a reneszánsz idején a tudós szintjére emelkedett, addig a XVIII. századtól 

kezdve fokozatosan kivonult a polgári világból, hogy a XIX. század második felében végképp 

a társadalmon kívüli életet válassza. A XX. században és napjainkban, a tömegkultúra 

korában a művész visszatér a polgári életbe, sőt a felső tízezerbe akar tartozni. A 

prezentációval kísért előadás második fele a sokszor hangoztatott igazságot tette 

kézzelfoghatóvá és megkérdőjelezhetetlenné: ahol megszűnik az autonómia, ott megszűnik a 

művészet. A fasizálódó Németország esztétikája számára egyáltalán nem létezett a művészet 

magánvalósága. 1937-ben Münchenben egy propagandista kiállítás keretében pellengérre 

állították és elfajzottnak bélyegezték 112 képzőművész több mint 650 művét. Elismert 

művész csak a náci propaganda szószólója lehetett: „A jó propagandista használ igazságokat, 

féligazságokat és hazugságokat, szelektál az információk között, bonyolult témákat vagy 

gondolatokat leegyszerűsítve ad elő, az érzelmekre játszik, támadja az ellenfelet, és gondosan 

megcélzott hallgatósághoz szól egy ügyet hirdetve.” (Joseph Goebbels) 

 A konferencia második előadása a német kultúrtörténet más időszakaiba kalauzolta a 

hallgatóságot. Valastyán Tamás, a Debreceni Egyetem Filozófia Tanszékének oktatója Jacob 

Taubes kultúrafelfogását járta körül, és Novalis Heinrich von Ofterdingenjén keresztül 

bemutatta, hogy az idegenség fenoménja miként lehet az égiekkel való közvetlen kapcsolat 

visszaszerzésének eszköze. Taubes szerint a kultúra csupán pótlék, az istenek és az emberek 

közvetlen kapcsolatát biztosító kultuszt váltotta fel az idők során, és az etikai, vallási, 

valamint természeti törvényeket állította helyébe. A taubesi kultúrhermeneutika ugyanakkor 

visszafordíthatónak tartja ezt a hanyatlási folyamatot, ezek szerint az eljövendő mitikus 
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korszak az ész segítségével fedezhető fel, de nem következhet be az egész kultúrtörténet 

feladása, széttörése nélkül. Ezt a kétféle aktust egyszerre hordozza az idegenség, amely 

mindig a sajátban létezik úgy, hogy az idegent a saját folytonosan bekebelezi, mégsem szűnik 

meg. Valastyán Tamás a saját és az idegen viszonyát egyfajta léttapasztalat 

reprezentációjának tekinti, amely kitüntetett szerepet kap Novalis említett regényében. A 

főhős, Heinrich utazása felfogható az elsajátítás-önelhatárolás folyamatos kibomlásaként. 

Önmagára találásában mindig marad egy idegenség-mozzanat, önazonosságának 

beteljesedése felől sohasem bizonyosodhat meg. Ennek volna allegorikus példázata a regény 

csúcsjelenete, melyben Heinrich látogatást tesz a remete barlangjában, és nem tudja elolvasni 

az életéről szóló könyvet. 

 A délutáni szekció első előadását Mizerák Katalin, a Magyar Táncművészeti Főiskola 

Pedagógusképző Tanszékének vezetője tartotta. Eredeti terve szerint arról beszélt volna, hogy 

milyen drámapedagógiai módszereket lehet alkalmazni filozófiaórán. Végül nem ezt a témát 

vezette fel, hanem ahhoz a vitához szólt hozzá, amely érkezésekor kialakulóban volt: 

tehetnek-e bármit is középiskolai pedagógusok a filozófiaoktatás megmentéséért, az eddig 

elért eredményeinek elismertetéséért? A vitában két álláspont körvonalazódott. Az egyik 

szerint további, alulról induló kezdeményezésre volna szükség (tananyagok, módszertani 

kézikönyvek kidolgozására), hogy a döntéshozók és a társadalom világosabban lássák a 

filozófiatanítás céljait. A másik elgondolás szerint felülről, a jogszabályalkotók irányából 

kezdeményezett változtatások kellenek a filozófia tantárgy, OKTV és érettségi életben 

maradásához. Tény, hogy az országos középiskolai tanulmányi verseny filozófiából döntőbe 

kerülő egyetlen résztvevője sem tudja érvényesíteni többletpontjait a magyar felsőoktatásban, 

és tény az is, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény nem teszi lehetővé, hogy filozófia 

szakos tanár etikából érettségiztessen. Ezek a körülmények hosszú távon a filozófiaoktatás 

elsorvadásához vezetnek. 

 Az áldatlan helyzet ellenére számos középiskolai tanár teszi a dolgát: filozófia 

érettségire és versenyekre készíti fel tanítványait, vagy módszertani felkészültsége révén 

egyszerűen megszeretteti diákjaival a filozófiát. Ilyen tanár Gyeskó Ágnes, a Budaörsi Illyés 

Gyula Gimnázium és Szakközépiskola pedagógusa, aki a filozófiaóráin alkalmazott 

módszereit gyűjtötte össze. Előadásából a gyakorló filozófiatanárok rengeteget tanulhattak, 

ötleteket meríthettek, vagy éppen a hallottak alapján visszaigazolva láthatták saját 

gyakorlatukat. Mizerák Katalin tervezett előadásáról és Gyeskó Ágnes megtartott 

bemutatójáról rövid összefoglalást remélünk, amelyeket a résztvevők rendelkezésére 

bocsátunk. 


