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A Bosco Szent János, ismertebb nevén Don Bosco (1815-1888) által 
alapított szalézi rend a világ második legnépesebb férfi szerzetesrendje a 
jezsuiták után, 2018-ban a világon 14.659 tagot számlált. A szaléziak 132 
országban végzik eredményesen nevelő-oktató munkájukat több százezer 
tanulóval, valamint szociális gondozó missziójukat, 2015-ös adat szerint 
1.823 hivatalos szalézi rendház és 100 egyéb megjelenés létezik. A legtöbb 
szalézi szerzetes, szám szerint 3232 a Mediterrán Régióban él, míg a 
legkevesebb szerzetest, 36 főt számláló tartomány Magyarország. 
(Szaléziak.hu) Magyarországon a rend a szakirodalmi adatok szerint 
körülbelül 1900 és 1950 között végzett eredményes nevelő munkát, a 
működés végét a politikai helyzet okozta. A szaléziak elsősorban a 
szegényebb, elhanyagoltabb, de dolgozni tudó és akaró fiúkat szólították 
meg, épp úgy, mint a Munkáspárt, akinek így konkurenciát jelentett. A 
változást a rendszerváltás hozta el, innentől ismét megfigyelhető a szalézi 
jelenlét a közoktatásban, valamint tanúi lehetünk a rendházak és iskolák 
dinamikus fejlődésének is (Pálvölgyi, 2005). Ugyanerre az időszakra 
datálható a lelkiismereti és vallási szabadsággal kapcsolatos törvény 
létrehozása (1990. év IV. törvény), az állami egyházügyi hivatal 
megszűnése, a szabad iskolaválasztás indítványozása, melyek 
közrejátszottak abban, hogy a szaléziek ismét jelen legyenek az 
oktatásban. Ahhoz azonban, hogy ezt a fejlődést megértsük, mindenképpen 
szükséges a szalézi nevelésfilozófiának, illetve a pedagógiai gondolkodásra, 
gyakorlatra való hatásának megismerése. 

A legenda szerint Don Bosco tizenéves korában álmodta meg hivatását, 
magát szegény gyermekek között látta, kiket igyekezett a helyes irányba 
terelni, nevelni, s akikhez a szeretet nyelvén szólt. Ezután életében az 
álomban látott célért küzdött, tanult, míg végül az elhagyatott fiúk 
gondozójává, vezetőjévé vált. Hitt abban, hogy a gyerekek fejleszthetők és 
fejlesztendők, elsősorban az önismeretüket próbálta pozitívan befolyásolni, 
vallásos nevelési eszközökkel, ezzel szándékozott elérni, hogy a fiatalok 
megtanuljanak önuralmat gyakorolni, mely elvezeti őket az erkölcsi 
szabadsághoz. Nevelési módszereiben igen következetes volt és igyekezett 
megvédeni a fiúkat a negatív hatásoktól, segítette őket a lelki 
elmélyülésben, megfelelő szórakozásokat és játékokat szervezett, 
melyeknek maga is részesévé vált, majd ezek után munkára tanította őket, 
amit rendkívül komolyan vettek, így látta megvalósíthatónak nevelési 
célját, mi szerint „neveljünk jó polgárokat a hazának, Isten kegyelmében 
élő híveket az Egyháznak és ezáltal boldog lakókat a mennyországnak” 
(Oláh, 1990.) Don Bosco tanítványainál a pozitív nevelést, valamint a 
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megelőző módszert alkalmazta. A pozitív nevelés három pillérre épít: az 
ésszerű nevelésre, ami a biztos életfelfogás és nemes gondolkodásmód 
alapjait teremti meg; bizalomra és szeretetre, melyek elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gyermekeknek letisztult érzelem- és akaratvilága alakuljon 
ki; valamint buzgó, vallásos életre, mely a lelki elmélyülés és jellemfejlődés 
elengedhetetlen feltétele. Mindezek csak akkor valósulhatnak meg, ha az 
üzeneteket egyszerűen, érthetően megfogalmazva juttatja el a 
tanítványokhoz, és jó példát mutat, valamint a gyermekek megismerésével 
egyéni bánásmódot alkalmaz. (Oláh, 1990) A megelőző módszer a 
Rousseau-féle negatív nevelés jó oldalaként értelmezhető. Míg Rousseau a 
gyermek eredendően jó természetét hirdette, addig Don Bosco úgy vélte, a 
változás nem önmagától következik be, tudatos irányításra van szükség, de 
a kényszert kerülni kell, mert Jézust csak szabad akaratból lehet követni. 
„A megtorló módszer megakadályozhat valamely rendellenességet, de 
nehezen javítja meg a tettest… A megelőző módszer szerint oly módon kap 
figyelmeztetést a növendék, hogy a nevelő mindenkor a szív nyelvén 
beszélhet vele akár a nevelés idején, akár azután” (Oláh, 1990). Ezt a fajta 
önnevelésre nevelést szupernaturalizmusnak is nevezhetjük, melynek 
lényege Don Bosco szavai szerint: „Jegyezzétek meg magatoknak, hogy a 
gyermek inkább élénkségből, semmint rosszaságból vétetik, inkább azért, 
mert nincsenek jó felügyelet alatt, semmint gonoszságból. Velük kell 
lennünk, részt kell vennünk a játékaikban, nyitott szemmel kell vigyáznunk 
rájuk (anélkül azonban, hogy észrevétetnénk)” (Oláh, 1990). 

Don Bosco nem dolgozott ki rendszeres neveléstant, nem írt könyvet, 
mert az írás abból az időből vett volna el, amit a tanítványaival töltött, vagy 
amit tanulásra fordított. Munkásságának pedagógiai vonatkozásai ezért 
feljegyzéseiből (A Szalézi Szent Ferenc Oratórium emlékei; A megelőző 
módszer az ifjúság nevelésében), önéletrajzaiból (Lemoyne, 1929, 1934; 
Auffray, 1929), valamint munkatársainak elmondásaiból és leírásaiból 
ismerhető meg. (Szaléziak.hu) Az így rekonstruálható pedagógiai koncepció 
elemzésére Pálvölgyi (2005) a Bábosik-féle (1997:7-25) modelláló 
rendszert használja, mely öt kritériumot határoz meg: „nevelési cél, 
személyiségértelmezés, nevelésifolyamat-felfogás, hatásszervezési modell, 
nevelésmetodikai koncepció”. Az eredeti modell a klasszikus, comeniusi-
herbarti neveléstörténeti modellt vizsgálja, mely szilárdan meghatározott 
értékeket közvetít, ami kognitív-verbális úton sajátítható el, a nevelés 
kulcsszereplőjének a jutalmazó-büntető pedagógust tartja, aki intellektuális 
és logikai módon adja át azokat az ismereteket a tanulóknak, amelyeket ő 
szervez és szelektál, így megkímélve a diákokat a tévedésektől. A 
klasszikus irányzat ellentéteként a Rousseau gondolatain alapuló 
reformpedagógiai megközelítés határozható meg, mely szerint az 
értékképződés spontán folyamat, a pedagógusnak nincs közvetítő szerepe, 
csupán a tapasztalatszerzést és a tanuló önkibontakoztatását koordinálja, 
irányítja a háttérből. Értékként jelenik meg a társadalmi partnerkapcsolatok 
kialakulása, az alternatív lehetőségek keresése, és a gyakorlati tapasztalat 
alapján kialakuló szokásrendszerek és meggyőződések kialakulása. 

Mindkét modell szélsőséges felfogást tükröz, azonban vannak olyan 
értékes elemeik, melyek alapján létrehozható egy ideálisnak tartott, 
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általánosan elfogadható neveléselméleti koncepció. Az így megalkotott 
optimális modellben az egyéni és közösségi célok egyaránt érvényesülnek, 
megjelenik a morális kommunikációra való nyitottság, a befogadás és 
aktivitás megléte, az elméleti és gyakorlati nevelés együttese, valamint az 
életkorhoz igazodó nevelésmetodikai koncepció (Pálvölgyi, 2005). 

Don Bosco pedagógiai felfogása a kritériumokra utaló kulcsmondatok 
meghatározásával és szövegeiben való megkeresésével lehetséges. A 
kritériumokhoz Pálvölgyi (2005:7) a következő kulcsszavakat rendeli: 

1. Nevelési cél: vallásosság, üdvösség, komplex fejlesztés és életre 
nevelés 
2. Személyiségértelmezés: gyermek, ember és közösség 
3. Nevelésifolyamat-felfogás: tekintély, támogatás, nevelés és 
tanítás-tanulás 
4. Hatásszervezési modell: érzelmek és tevékenységek 
5. Nevelésmetodikai koncepció: együttműködés, módszerek és 
fejlesztés. 

 
Ezek alapján és segítségével határozható meg a szalézi pedagógia, mely 

jelentős eltérést mutat a comeniusi-herbarti, és a reformpedagógiai 
modellel szemben egyaránt, azonban meglepő hasonlóságot fedezhetünk 
fel az optimális neveléskoncepcióval összehasonlítva. Az egyes modelleket 
az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

1. táblázat. Neveléselméleti modellek 

Kritériumok Comeniusi-
herbarti modell 

Reform-
pedagógiai 

modell 

Optimális 
modell 

Don 
bosco 
modell 

Nevelési cél normatív érték-
relativisztikus 

normatív normatív 

Személyiségértelmezés intellektuális regulatív regulatív regulatív 
Nevelésifolyamat-
felfogás 

irányított szabad irányított irányított 

Hatásszervezési modell intellektualisztikus naturalisztikus komplex komplex 
Nevelésmetodikai 
koncepció 

direkt indirekt direkt-
indirekt 

direkt-
indirekt 

Forrás: Pálvölgyi, 2005 alapján saját szerkesztés 

 
Az optimálisnak tartott és Don Bosco pedagógiájának kritériumai és 

strukturális elemei ugyan nagyvonalakban megegyeznek, stilisztikai 
különbségek azonban megfigyelhetők. Don Bosco modellje valláserkölcsi 
nevelési célt határoz meg, a fejleszthető személyiséget középpontba állítva. 
A mai ideális felfogás a komplex jellegű fejlesztésre koncentrál, mely 
morális kommunikációval érhető el. Don Bosco munkásságában a 
tekintélyes és barátságos pedagógus egyaránt jelen van, éppen úgy, mint 
az elméleti és gyakorlati tudás megszerzésének fontossága, és a helyzethez 
igazított nevelésmetodika, mely hol a háttérből irányítást, hol a nevelői 
irányítást teszi szükségessé. Az optimális felfogás ezzel szemben 
befogadásra és aktivitásra épít, a hatásszervezést intellektuális és 



Tanulmányok a tanügy és az oktatástan világából, ISBN 978-615-5840-06-7 

173 

tapasztalati úton képzeli el, míg nevelésmetodika tekintetében nem 
helyzetekhez, hanem a tanulók életkorához igazodik. 

Amint érzékelhető, Don Bosco pedagógiája egyetemes érték, mely az 
általános pedagógiai gyakorlatban is alkalmazható. Nem valláshoz kötött, 
így a szalézi iskolákban tanító világi pedagógusok is azonosulni tudnak a 
módszerekkel és elvárásokkal. A Szalézi Intézményfenntartó és vezetője 
számára a magas oktatási minőség és a nevelésfilozófia megvalósulása 
kiemelten fontos, az egyes szituációkban elvárt viselkedésről és a Fenntartó 
állásfoglalásáról, segítségképp és iránymutatási céllal etikai kódex készült, 
valamint a következő tanévtől rendszeresek lesznek a tanári karokkal való 
kapcsolat erősítését célzó találkozók, megbeszélések is. 

A Fenntartó számára nemcsak az oktatás állandóan magas színvonala 
fontos, hanem a tanárok szakmai fejlődésére is nagy hangsúlyt fektet, és 
támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek elősegítik a külföldi 
intézményekhez való felzárkózást is. Előremutató kezdeményezésnek 
tekinthető a már évek óta eredményesen működő Szalézi Pedagógiai 
Alapképzés, melyen az iskolákból minden évben más dolgozók vesznek 
részt, több alkalommal. A Fenntartó kiemelten támogatja a digitális 
fejlődést mind a pedagógusok, mind a tanulók részéről. A külföldön működő 
szalézi szakképző iskolák élen járnak az elektronikus 
tananyagfejlesztésében, és ezek összehangolásában, ez a gyakorlat 
szempontjából különösen fontos, hiszen lehetővé teszi a tanulói mobilitást, 
tanulmányokat más intézményekben, a tanultak intézményi elfogadásának 
és befogadásának problémája nélkül. Az elérendő cél e minta hazai 
megvalósítása lenne, így bíztató, hogy a magyarországi szalézi iskolák 
egyike, a META – Don Bosco Szakgimnázium 2018 óta az MTA – BME Nyitott 
Tananyagfejlesztés Kutatócsoport partneriskolája.  

Ahhoz, hogy a fejlődés megvalósulhasson, komoly infrastrukturális 
beruházásokra van szükség, melyet a 2015 óta érvényben lévő, új 
finanszírozási rendszer tesz lehetővé. A korábbi, kvóta alapú rendszert 
iskolától függő, osztályonkénti státuszhelyek váltották fel, az ezekből 
számított pedagógus középértékből (megközelítőleg bruttó 350.000 Ft) 
lehet minden kapcsolódó kiadást rendezni. A kapott egyházi kiegészítő 
támogatásból a Fenntartó gazdálkodik, a rendszeres kifizetéseken, béreken 
és rezsiköltségeken kívül ebből a pénzből valósulhat meg az IKT eszközök 
beszerzése, és egyéb intézményi beruházások finanszírozása. A béroldal 
átutalása forintra pontosan történik, azonban eltérések mutatkoznak az 
egyes intézmények fenntartásához szükséges költségek között. Az állami 
intézményekkel összehasonlítva elmondható, hogy az egyházi iskolákban 
egy-egy tanári státuszhely drágább, mely azzal magyarázható, hogy az 
egyes iskolák egymástól távolabb vannak, ezért a tanárok utaztatása nem 
lehetséges, mint a tankerületek esetében. 
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