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ELŐSZÓ

Az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola újabb évkönyvét tartja az
Olvasó a kezében. Nagy öröm a Doktori Iskola tanárai, témavezetői és hallgatói számára,
hogy az Iskola doktorandusz hallgatói az időközben lefolytatott kutatásukról újabb tanulmányokban tesznek tanúbizonyságot.
Az írások tehát kivétel nélkül a doktori képzésben részt vevő, többnyire fiatal, de
legalábbis a szakmai kutatói pályafutásuk elején álló hallgatók írásai. Ezt azért kell rögtön az
elején kifejezésre juttatnunk, mert az Olvasó nem egy olyan tanulmánykötetet tart a kezében,
amelyben meglett, több évtizedes szakmai, kutatói tapasztalattal rendelkező szakemberek
adnak számot kutatásuk letisztult eredményeiről, hanem olyan szerzők írásait olvashatjuk,
akik esetében még érezhetőek a kétségek, olykor bizonytalanok a kutatási módszereket, a
lefolytatott vizsgálatokat, az eredmények megfogalmazását illetően.
A dolgozatok mindegyike mögött azonban komoly, szorgos munka látszik, elismerésre
méltó a témaválasztásuk is, hiszen a tanulmányok nemcsak érdekes, hanem pedagógiai, társadalmi szempontból egyaránt fontos témákat járnak körbe.
A tanulmányok négy nagy tematikus blokkba szerveződnek, hasonlóan az előző évek
évkönyveihez. Az első tematikus blokk a felsőoktatással és a felnőttképzéssel kapcsolatos kutatásokat tartalmazza. Itt olvashatunk a Bologna folyamat bevezetésével kapcsolatos kérdésekről, az európai felsőoktatási térségben a nyelvek és a mobilitás kapcsolatáról, a természettudományi és műszaki, valamint tanítóképzésről, és szerepelnek egyéb speciális témák is,
mint például a muszlim egyetemek, a küzdősportok jellemzői, valamint andragógiai témák is.
A második blokkba neveléstörténeti tanulmányok kerültek, egy neveléstörténeti munkáról
szóló recenzió, ill. három dualizmus kori tanulmány a tanítói szerepekről, a korabeli tankönyvkiadásról, ill. Eötvös Loránd felsőoktatási elképzeléseiről. A harmadik fejezetben,
amely az Iskola és társadalom címet viseli, a mai magyar iskolára jellemző tipikus problémák,
konfliktusok, megoldásra váró kérdések szerepelnek, úgy mint a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek iskolaérettségének kérdései, az iskolai konfliktusok tipizálása és kezelésük, a
történelem tantárgy szókészletével kapcsolatos vizsgálatok, ill. az általános iskolákat érintő
integráció kérdése. Végül a negyedik, utolsó tematikus blokk tanulmányai romológiai kutatásokról számolnak be: a cigány nemzetiségi nevelésről és oktatásról, egy oláh cigány közösség
nőnevelési kérdéseiről, a cigány gyermekek katolikus hitoktatásáról, ill. egy cigány tanulókról
szóló borsodi vizsgálatról.
Áttekintve e tanulmányok sokszínűségét, megállapítható, hogy témájuk rendkívül szerteágazó, és releváns, a mai társadalomban gyökerező problémákra irányulnak. Biztosak
vagyunk abban, hogy e tanulmányok nemcsak hallgatóink egyéni tudományos teljesítményét
gazdagítják, hanem a Doktori Iskolánkban folyó elmélyült kutatómunkát is prezentálják.
Ajánlom tehát a kötetet a pedagógiai szakma képviselőinek, egyetemi hallgatóknak,
gyakorló tanároknak!
Pécs, 2013. 05. 28.
Fischerné Dárdai Ágnes
Egyetemi tanár
Pécsi Tudományegyetem
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FELSŐOKTATÁS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS

FÉNYES CSABA
NYELV ÉS MOBILITÁS KAPCSOLATA AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI TÉRSÉGBEN
Összefoglaló
Jelen tanulmány azt elemzi, milyen kapcsolat van a nyelvi szempontok (a hallgatók nyelvtudása, a képzőhelyek által kínált képzések nyelve, az egyes országok nyelvhasználata) és a
mobilitás sikeressége között. Noha az Európai Felsőoktatási Térség megteremtésében az egyik
legfontosabb célkitűzés a mobilitás, a felmérések azt mutatják, hogy ezt a célt csekély mértékben sikerült elérni, a hallgatóknak csak kis hányada vesz részt külföldi képzésben. Adatokkal
bizonyítjuk, hogy ebben az egyik legfontosabb problémát a nyelvi akadályok jelentik.
Kulcs- és tárgyszavak: hallgatói mobilitás, nyelvtudás, bolognai folyamat, angol nyelv
The relationship between Language and Mobility within the European Higher Education Area
Summary
The present paper offers an analysis about the relationship between langauge aspects
(students’ language skills, the language use of specific countries, the language of instruction
at educational institutions) and mobility. Although one of the most important goals of the
European Higher Education Area is mobility, according to research results, this goal has been
reached with limited success: only a few percentages of students are involved in foreign parttime studies. Data prove that one of the causes behind this status quo is due to language
barriers.
Keywords: student mobility, language skills, Bologna-process, English
Bevezetés
A mobilitás a bolognai folyamat egyik legfontosabb, leginkább emlegetett és legtöbbet
vizsgált célkitűzése, hiszen − ahogy többek között Hrubos Ildikó rámutat (HRUBOS,
1

2005:223) −, ennek a mutatónak a mérésével lehet gyakorlatilag az összes többi célkitűzés
elérését is lemérni, mivel ez minden egyéb aspektussal szoros összefüggésben áll. A mobilitás
szintjében és sikerességében megjelenik más fontos célkitűzések sikere vagy sikertelensége
is, így a diplomák kölcsönös elismertsége, a fokozatok és a képzési rendszerek harmonizálása
és a minőségbiztosítás is. Azt is fontos látni, hogy a mobilitás hatásai messze túlmutathatnak a
felsőoktatáson, és jelentősen képesek befolyásolni a társadalom egyéb szegmenseit, az üzleti
élettől a közösségeken át a személyes életutakig (BRUS-SCHOLTZ, 2007). Bármennyire is
széleskörű azonban a mobilitás vizsgálata, csak igen ritkán találunk utalásokat arra, hogy
milyen szerepet játszik a nyelv, a nyelvtudás és nyelvhasználat a mobilitás folyamatában és
rendszerében. Ezzel az aspektussal foglalkozó különálló munkát alig lehet találni ma akár a
1Hasonló gondolatokat fogalmaz meg BARAKONYI 2004, BARAKONYI 2008, TEICHLER 2007, GOODMAN 2010,
BRUS - SCHOLTZ 2007 és mások is

hazai, akár a nemzetközi szakirodalomban. Pedig Hrubos fenti listáját mindenképpen ki kell
egészítenünk még egy dologgal: a mobilitás sikerességében és fokában az is megjelenik, hogy
a hallgatók, az oktatók, az intézményi személyzet milyen nyelveken tud vagy hajlandó
kommunikálni, hogy az adott intézmény milyen nyelven kínálja a kurzusait, vagy, hogy
milyen idegen nyelvi környezetet választanak - bármilyen megfontolásból is - maguk a mobil
hallgatók. A felsorolásból azonban nem csak az egyes kutatások vagy tanulmányok hagyják ki
a nyelvi aspektust, hanem maguk a dokumentumok is - vagy ha mégis megjelenik a nyelv
témája, akkor az nem azt célozza, hogy hogyan segítsék vele a mobilitást.
A fő kérdésünk tehát ez: mennyiben befolyásolja a nyelvi helyzet a hallgatói mobilitást
az Európai Felsőoktatási Térségben? Nyelvi helyzet alatt a már fent említett pontokat értjük: a
hallgatók, az oktatók és az intézményi személyzet nyelvtudását, a hallgatók nyelvtanulási
szándékait és szokásait, valamint az intézmények által kínált kurzusok nyelvét. Mobilitás alatt
azt értjük, amikor egy hallgató egy másik országbeli felsőoktatási intézményben vesz részt
akár rövid távú, akár hosszú távú részképzésben (horizontális mobilitás), de esetenként
összehasonlítási tényezőként figyelembe vesszük a teljes képzést külföldön megszerző
hallgatói mobilitást is (vertikális mobilitás).
Ahogy fent már kitértünk rá, a mobilitás sikerében több mutató hatása is megjelenik, és
fordítva is igaz: a mobilitás sikerességétől is függenek ezek a tényezők. A hallgatók mobilitási
hajlandóságát ezen kívül számos egyéb aspektus is befolyásolja (cf. GALLUP 2009), így
különösen is a finanszírozási kérdések, az információ elérhetősége, a küldő egyetem és az
oktatók hozzáállása, és a hallgatók személyes preferenciái. Ebben a tanulmányban csak
röviden térünk ki ezekre a tényezőkre, a hangsúlyt a nyelvi kérdésekre helyezzük, mindvégig
figyelembe véve, hogy ez, jóllehet igen fontos, de mégsem az egyetlen befolyásoló elem.
Mivel a mobilitás hagyományai a középkori egyetemig nyúlnak vissza, megvizsgáljuk,
milyen volt a helyzet akkoriban, és mennyiben hasonlítható az a mai helyzethez, illetve
milyen következtetések vonhatók le az összehasonlításból. Feltárjuk, milyen helyet foglal el a
mobilitás a bolognai folyamat dokumentumaiban, hivatalos célkitűzéseiben, és kritikai
elemzésnek vetjük alá az ott található megfogalmazásokat, különösen is annak fényében,
hogy milyen a tényleges nyelvi helyzet. Kiinduló kérdésünkre konkrét (értsd: számszerű)
válaszokat a mobilitási statisztikák elemzése során tudunk adni, feltárva azt, hogy milyen
módon és milyen mértékben befolyásolja a hallgatók mobilitási kedvét a nyelvi helyzet.
A kutatáshoz nyilvános elérhető hivatalos adatbázisokat használunk fel (Eurostat,
Erasmus-adatok), már publikált adatokat vetünk alá másodelemzésnek, illetve forrásként
használjuk a bolognai folyamatról szóló és más EU-dokumentumokat, melyek nyilvánosan
elérhetőek az illető szervezet honlapjain.
A mobilitás hagyománya
Középkori hagyományok
A bolognai folyamat több aspektusát tekintve is a középkori egyetemi hagyományok egy
részét kívánja feleleveníteni (BARAKONYI, 2008, BARAKONYI, 2004). Ezek közül kiemelkedő
szerep jut a mobilitásnak, hiszen a középkori egyetemi életnek is ez lehet az egyik
legjellemzőbb vonása. A mai célkitűzésekben szereplő mobilitás ténylegesen megvalósult a
Középkorban, de legalábbis intézményi korlátai nem voltak: a képzés szerkezete lehetővé
tette, hogy a tanulmányokat Európa bármely egyetemén folytatni lehessen, a diplomák
kölcsönös és általános elismertsége pedig azt, hogy a végzettek bármely földrajzi területen
használhassák a képesítésükről kapott diplomákat. A hallgatók speciális jogállást kaptak, és
esetenként külön jogi védelemben is részesültek (BARAKONYI, 2004).

A peregrinációt az a tény is jelentősen támogatta, hogy az egyetemi tanulmányoknak
volt egy közös nyelve, ráadásul ez a közös nyelv senkinek sem volt anyanyelve, így a „deák
nyelv” nem is alapozhatott meg a maihoz hasonló presztízsharcokat. Az sem jelentkezett
problémaként, hogy az egyes egyetemek esetleg azért szenvednének hátrányt a mobilitási
fogadókészségben, mert nem olyan nyelven kínálják a képzést, amelyre a hallgatók nagy
tömegei igényt tartanának.
Hallgatói oldalról pedig a mindenki számára tanult nyelvként jelentkező közös nyelv azt
jelentette, hogy ennek elsajátítása gyakorlatilag előfeltétele volt az egyetemre való
jelentkezésnek (PEDERSON, 2000:214), ez azonban mindenkire vonatkozó feltételként nem
jelentett diszkriminatív szelekciót.
A hagyományok folytatásának lehetősége
Minden további nélkül természetesen nem hasonlítható a mai helyzet a középkorihoz.
Egyrészt a számok egészen más képet mutattak gyakorlatilag minden szempontból. Jóllehet
konkrét adatokkal nem rendelkezünk, az egyéb források alapján biztosra vehető, hogy mind a
tanárok és a diákok száma, mind a képzőhelyek száma elenyésző volt a maihoz képest. Kis
méretekben kétségkívül egyszerűbb teret adni a mobilitásnak még akkor is, ha nem állnak
rendelkezésre olyan modern kori kommunikációs eszközök, amelyek jelentősen megkönnyítik
ma mind a szervezést, mind az információáramlást.
Mégis, hiába van ma a kezünkben korábban elképzelhetetlenül fejlett technika, a hallgatók egy nagy hányada komoly akadálynak tekinti a mobilitásnál az információ hiányát. A
Gallup felmérése szerint (GALLUP, 2009:29) a megkérdezett hallgatók 35%-a tartja a mobilitásban „nagyon nagy” vagy „nagy” akadálynak azt, hogy nem jut elegendő információhoz a
külföldi tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatban, miközben igen jelentős időt, munkát és
összegeket költünk a különféle információs eszközök megszervezésére és működtetésére.
Ami a tanulók tényleges, fizikai mozgását illeti, valószínűleg sokkal jobb a mai helyzet,
mint hajdanán: sem rablóbandák nem állják a modern peregrinusok útját, sem vámokat nem
kell fizetniük, az utazás pedig mind az időt, mind a kényelmet tekintve szédületes mértékben
vált egyszerűbbé. Megjelentek az Európai Unió szabad mozgást lehetővé tevő rendeletei és a
Schengeni Egyezmény.
Az anyagi helyzet azonban még ezzel együtt is sokkal nagyobb gátként jelentkezik,
mint hajdanán. A már említett 2009-es Gallup-felmérés szerint a legnagyobb akadályként
éppen ezt nevezték meg a legtöbben: a hallgatók 61%-a nyilatkozott úgy, hogy anyagi problémák miatt hiúsult meg a tervezett külföldi részképzése.
Néhány gondolat a globalizáció nyelvéről
Ahogyan fent részletesen kitértünk rá, a középkori egyetemeknek volt egy egységes nyelve: a
latin. Gyakorlatilag jogosabb lenne ezt a tanulmányok, a tudományok és a művelődés
nyelvének neveznünk, hiszen az egyetemi-tanulmányi életen kívül is a latin volt használatban
ezeken a területeken. Az, hogy a többnyelvű közösségek egyetlen közös nyelvet használnak
bizonyos célokra, csöppet sem számított újdonságnak már a Középkorban sem. A történelem
során számos „globalizációs” közösség létéről tudunk, és mindegyik esetében azt látjuk, hogy
előbb-utóbb szinte törvényszerűen kialakult (értsd: kiválasztódott) egy közös nyelv. Ezt látjuk
az ókori közel-keleten, amikor a sumér vagy az arámi volt a lingua franca, de ez jelenik meg a
sokkal jobban dokumentált hellenizmus korában is, ahol a görög jelentette a tudományok, a
műveltség nyelvét, és ez vonatkozik a Római Birodalom latinjára is.

Nyelvi szeparatizmus és lingua franca
Többek között Hrubos Ildikó hívja fel a figyelmet arra, hogy a fentebb tárgyalt középkori
helyzet már a 16-17. században megváltozott (HRUBOS, 2005). Hrubos a változások okát többek között abban látja, hogy ekkorra már kialakultak a nemzetállamok. A nációk szerepe
ekkorra már elkopott, és a hazai-külföldi megkülönböztetés vált helyette normává. Hrubos
gondolatát folytatva érdemes hozzátennünk, hogy az oktatás nyelve is egyre inkább átalakult,
és ez is szorosan összefügghet a nemzetállamok kialakulásával és a nemzettudat megerősödésével. A korábban használt latint kezdték felváltani a nemzeti nyelvek, ami szinte törvénysze2

rűen együtt járt a nemzeti jelleg hangsúlyozásával, az önállósodással és a szeparatizmussal.
A nemzeti nyelvek használata és a közös nyelv elutasítása azonban jelentősen
megnehezíti az együttműködést. Az együttműködés fejlődésével törvényszerűen megjelenik
valamilyen közös kód, és éppen ez történt az európai államok együttműködésének
történetében, csak ez a nyelv már nem a hajdanán használt latin volt, hanem az angol. Ennek
okait e helyütt nem szükséges részleteznünk, de fontos leszögezni azt a nyilvánvaló tényt,
hogy a nyugati világ közös kommunikációs eszköze már hosszú ideje az angol. Az angolt nem
csupán a diplomácia vagy a hivatalok nyelvének kell tartanunk: a világ legrangosabb
tudományos szakfolyóiratainak elsöprő többsége angol nyelven jelenik meg, a nemzetközi
konferenciákat angol nyelven tartják, a tudományos közösségek holnapjait (a nemzeti nyelv
3

mellett) angolul lehet olvasni - és a sort még lehetne folytatni. Sokatmondó, hogy az USA,
Nagy-Britannia és más országok eleve angol nyelvű egyetemeinek és intézeteinek esze
ágában sincs több nyelven elérhetővé tenni a honlapját: angolul olvasható, és ezt tökéletesen
elegendőnek tartják.
Az angol, mint közös nyelv státusza egyre csak erősödik, de az európai szervezetek ezt
a tényt, úgy tűnik, „szemérmesen” szőnyeg alá söprik, vagy, olyan célkitűzéseket
fogalmaznak meg, amelyek nem veszik kellő mértékben számításba ezt a helyzetet, sőt,
olykor teljes mértékben figyelmen kívül hagyják.
Mi fenyegeti Európa nyelvi sokszínűségét?
A bolognai folyamat dokumentumai közül több is hangsúlyozza, hogy meg kell őrizni Európa
4

nyelvi sokszínűségét, amiből logikusan az olvasható ki, hogy szerintük veszély fenyegeti ezt
a sokszínűséget. Noha a veszély mibenlétét egyáltalán nem említik, csak azt gondolhatjuk,
hogy a dokumentumokban soha meg nem fogalmazott helyzet aggasztja őket: az angol nyelv
általános elterjedtsége, különösen is a felsőoktatásban és a tudományos életben. Valóban, sok
nyelvészkutató meglehetősen sötétnek látja a nyelvi egyenjogúsági helyzetet. SkutnabbKangas egyenesen „nyelvi genocídiumról” beszél, amikor az angol nyelvtől óvja a lokális
nyelveket.
Ha azonban a külső személő csupán ennyiről értesül a nyelvészeti kutatásokból,
könnyedén tévútra kerül. Ezek a nyelvészek ugyanis kizárólag olyan esetekről beszélnek, ahol
2 Erre a történelemben számtalan példát találunk. Az egyik jól ismert ilyen esemény VIII. Henrik elszakadása a
katolikus egyháztól és a pápa fennhatósága alól, amelynek egyik demonstratív jeleként Henrik elrendelte, hogy a
templomokban a latin helyett angolul tartsák a szertartásokat.
3 Még a nyelvhasználatra híresen érzékeny franciáknál is így van ez, így a Francia Tudományos Akadémia
holnapja is franciául és angolul érhető el, ahogy a magyar, a német és más tudományos akadémiák honlapjai is a
nemzeti nyelven és angolul is olvashatóak, ahogyan bármely híres kutatóintézet vagy egyetem honlapja is.
4 2001 Prága, 2003 Berlin, 2009 Leuven, 2010 Budapest-Bécs

a nemzeti nyelv vagy nyelvek valóban háttérbe szorulnak, ahol a helyi oktatáshoz vagy a
hivatali ügyintézéshez leginkább vagy kizárólag angolul lehet hozzáférni. Skutnabb-Kangas
például a nyelvi genocídium kapcsán Ázsiáról és Afrikáról beszél (SKUTNABB-KANGAS,
2001:205-210), ahol a helyi nyelvek marginalizálódása többek között azzal a veszéllyel járhat,
hogy a farmerek sok ezer év alatt felgyülemlett tudása egyszerűen eltűnik.
Európában, az EFT országaiban ilyen veszélyről gyakorlatilag nem beszélhetünk. A
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világ jelenleg listázott 6909 nyelve közül 95%-ot kevesebb, mint egymillió ember beszél,
felének pedig kevesebb, mint tízezer beszélője van. Európában igen kevés veszélyeztetett
nyelv létezik. Ilyen lehet a Finnországban beszélt livvi, vagy az olyan nyelvek, amelyeknek
semmilyen, vagy igen csekély írásos nyoma van, mint a cigányok által beszélt nyelvek. Ám
csöppet sem lehetünk biztosak abban, hogy a nyelvi sokszínűség védelméről szóló bolognai
dokumentumok ezeket a nyelveket kívánják védelmükbe venni. Másrészt azonban Európa
minden egyes államnyelve, és a kisebbségi nyelvek elsöprő többsége is a legnagyobbak
között van mind a beszélők számát tekintve, mind pedig az írásbeliséget nézve.
Ezzel együtt a kommunikációhoz mindenképpen szükséges egy közös, minden
résztvevő számára érthető nyelv. Az angol már sokkal több ember kommunikációs eszköze,
mint ahányan azt anyanyelvként beszélik. A modern nyelvoktatási módszertan már évtizedek
óta azt tekinti elfogadottnak, hogy a nyelvtanítás célja a valós nyelvhasználatra való
felkészítés. Ez az angol esetében azt jelenti, hogy arra készítsük fel a nyelvtanulót, hogy képes
legyen bármilyen anyanyelvűekkel angolul kommunikálni, és ez a gyakorlatban az esetek
többségében nem angol anyanyelvűeket jelent. Ezt támasztja alá CSIZÉR-KORMOS (2007:31)
hallgatói oldalról is, megállapítva, hogy maguk a hallgatók is azért tanulnak angolt, hogy „egy
olyan kozmopolita világpolgárrá váljon, aki meg tudja értetni magát az idegen nyelven más,
többnyire szintén idegen nyelvi beszélőkkel." KONTRÁNÉ-CSIZÉR (2011) egyetemisták
körében végzett felmérése azt is megerősítette, hogy maguk a nyelvtanulók (és itt számunkra
különösen fontos, hogy egyetemistákról van szó) is úgy tekintenek az angolra, mint lingua
francára, és úgy látják, hogy angoltudás nélkül csak nehezen tudnának szakmai sikereket
elérni.
A mobilitás helye a bolognai folyamatban
Mit jelent a mobilitás?
Az alapdokumentumok nem érintik a mobilitás definícióját. Az Európai Diákszövetség (ESU)
szerint „a mobilitás azt jelenti, hogy a hallgatók a tanulási időszak egy részét főleg külföldön
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töltik, és utána hazatérnek”.
Ez azonban két, egymástól gyökeresen eltérő típust tartalmaz. Egyrészt beszélhetünk
arról, amikor a hallgató teljes felsőoktatási képzését egy külföldi intézményben kapja meg.
Ezt nevezik vertikális mobilitásnak. Másrészt beszélhetünk horizontális mobilitásról, ami azt
jelenti, hogy a hallgató a lakhelye szerinti országban lévő intézményben szerez képzettséget, a
képzés legnagyobb részét is ott tölti, de hosszabb-rövidebb ideig külföldi intézményben
folytat tanulmányokat.
A két típus között több ponton is lényegbevágó különbségek vannak. A vertikális
mobilitásban elméletileg az egész világ részt vehet, és a gyakorlatban is az látható, hogy
ennek a fajta mobilitásnak a legnagyobb hányadát nem az európai térségen belülről jövő
5 A gyűjtés megtalálható a www.ethnologue.com honlapon
6 Lásd részletesebben: www.esib.org/index.php/issues/Mobility/95-student-mobility.html

hallgatók teszik ki. A vertikális mobilitás a legtöbbször pénzügyi megfontolások miatt is igen
nagy támogatottságot élvez az egyes képzőhelyek részéről. Coleman egyenesen azt állítja,
hogy a brit egyetemek súlyos adósságba kerülnének a külföldi hallgatók nélkül, hiszen azok
tandíja a hazaiak által fizetendők hatszorosa is lehet (COLEMAN, 2003) - és itt természetesen
nem az EFT-n belüli, európai forrásokból támogatott mobilitásra kell gondolni. Ezt a fajta
mobilitást világméretekben szokás vizsgálni, és sok olyan tényező merül fel benne, amely a
horizontális mobilitás kapcsán nem.
Ennek ellenére a Bologna-dokumentumok egyike sem foglalkozik a definíciós
kérdésekkel, pedig sok fontos kérdést lehetne tisztázni velük.
Jelen dolgozatban a bolognai folyamat az elsődleges vizsgálati tárgy, itt tehát inkább a
vertikális mobilitást fogjuk szem előtt tartani. Ennek a folyamatnak a támogatása már 1976ban elkezdődött Európában, az Erasmus programot pedig 1987-ben indították útjára. Azóta
több mint egy millióan vettek részt a programban (FORTANET-GÓMEZ—RAISANEN, 2008:14),
az ismertsége is egyre elterjedtebb. Mindezek ellenére az egyes országok diákságának alig
néhány százaléka vesz részt benne. A kis léptékű kihasználtság egyik okát a nyelvi
kérdésekben látjuk, ezért vizsgáljuk meg részletesebben az EU nyelvi helyzetét bizonyos
szempontokból.
Nyelv az Unióban
Az EU elődjének számító EGK megalakulásakor hat országot foglalt magában. A nyelvhasználatot, a hivatalos nyelvek megállapítását igen előkelő helyen, az 1. számú szabályzatban
fektették le. Ezek szerint a közösségnek négy „hivatalos és munkanyelve” volt: holland,
francia, német és olasz. A szabályokat betartva mind a négy nyelven kényszeresen termelték a
dokumentumokat − és „természetesen” a nem hivatalos angol nyelven is (ahogy ezt az 1.
számú szabályzatot is megírták angolul is). Ez sok elemző és mások kritikáját váltotta ki az
évek során, ám a mai helyzet ennél sokkal bonyolultabb - és költségesebb is. Az Európai
Uniónak ma 23 hivatalos és munkanyelve van, és „az európai uniós rendeletek és más
jogalkotási dokumentumok valamennyi hivatalos és munkanyelven megjelennek a Hivatalos
Lapban".
Azonban azt mondani, hogy az EU-nak annyi hivatalos nyelve van, ahány „államnyelv”
létezik az Unióban, gyakorlatilag nem mást jelent, mint hogy az EU-nak nincs közös nyelve.
Az egységes, közös nyelv létét nemhogy szorgalmazná, hanem egyenesen gátolja a hivatalos
európai álláspont. Ezt mutatja többek között az, hogy a nyelvtudás és nyelvhasználat kapcsán
a hivatalos dokumentumokban lépten-nyomon kizárólag arról lehet olvasni, hogy a soknyelvű
Európát meg kell őrizni - ami helyes és üdvözlendő cél, de ezzel megfeledkezni látszanak
arról, hogy ha nincs közös nyelv, az igen nagy mértékben akadályozhatja a sikeres
együttműködést is. Barroso vezetése alatt megszületett a Többnyelvűségi Biztos hivatala,
amelynek szerepe és célja nem is volt igazán tisztázott, és Barroso kérdésekre sem tudott
megnyugtatóan válaszolni ez ügyben.
A gyakorlatban ez természetesen tarthatatlan lenne. A Többnyelvűségi Biztos hivatalát
például már összevonták az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatósággal, melynek honlapja
angol, német és francia nyelven érhető el, de bizonyos információkat kizárólag angol nyelven
tartalmaz, és az alapértelmezett nyelv is az angol. Igaz, hogy a nyilvános megbeszéléseken,
üléseken és tanácskozásokon az EU bármely hivatalos nyelvén fel lehet szólalni (tetemes
tolmácsolási költségek árán), ám a háttérmunka szinte kivétel nélkül angolul folyik, ahogy ez
az EU-s álláshirdetésekből kiderül: angolul kötelező magas szinten tudni, és ezen kívül
esetenként francia és német nyelvtudást kérnek. Így hiába beszélné valaki a 23 hivatalos nyelv

mindegyikét, kivéve az angolt, az nem kaphatna állást az EU-ban. Bátran kimondhatjuk tehát,
hogy az Európai Unió közös nyelve az angol - még ha ezt sehol sem bátorkodnak leírni, s még
ha valóban le is fordítják a legtöbb dokumentumot mind a 23 nyelvre - a fordítói szakma nagy
örömére. Hogy mennyire elterjedt az angol az Európai Unióban, annak szemléltetésére álljon
itt egy felmérés arról, hogy az illető ország lakosságának hány százaléka beszéli a három
legelterjedtebb idegen nyelvet:

1. ábra. Idegen nyelvet (angol, német, francia) beszélők aránya (forrás: Eurostat 2007)

A grafikonon az látható, hogy az angol minden nyelvnél elterjedtebb, és sok országban a
lakosság túlnyomó többsége beszéli. A második a német, amely azonban egyetlen nem német
nyelvű országban sem éri el az ötven százalékot, a harmadik helyezett francia pedig ennél is
kevésbé elterjedt idegen nyelvként.
Ebből világosan látszik, hogy ha az Európai Unióban olyan nyelvet keresnénk, amelyet
a közösség legtöbb polgára használni tud, akkor kétségbevonhatatlanul az angolt kellene
választanunk. Erre természetesen semmi szükség: fent már részletesen tárgyaltuk a
nyilvánvaló tényt, miszerint az angol a megkérdőjelezhetetlen lingua franca ma. Ez a
nyilvánvaló tény azonban sajnos egyáltalán nem jelenik meg hivatalos szinten akár az Európai
Unió, akár a bolognai folyamat dokumentumaiban.

Nyelv a mobilitásban
Jóllehet a Bolognai Folyamat és az Európai Felsőoktatási Térség nem Európai Uniós projekt,
a kidolgozók, a döntéshozók és a résztvevő tagállamok többségét tekintve mégis igen nagy az
átfedés. Talán ennek is tulajdonítható, hogy az Európai Unió fentebb már felvázolt hivatalos
kommunikációjához nagy mértékben hasonlítható a Bolognai folyamat dokumentumaiban
található óvatos, a lényegi kérdéseket nem a megfelelő módon kezelő hozzáállás, ami a
nyelvet és a nyelvi sokszínűséget illeti.
A mobilitást már az 1999-es Bolognai Nyilatkozat is a felsorolt hat cél között említi, de
nyelvi kérdéseket egyáltalán nem említ benne. A 2001-es Prágai Közlemény már külön pontban ismerteti a mobilitás elősegítésével kapcsolatos egyezséget, de itt nyelvről nem szól.
Ugyanez a dokumentum a „Folyamatos teendők” címszó alatt írja csak, hogy az aláíró miniszterek elkötelezték magukat, hogy hasznosítani kívánják „a kultúrák, a nyelvek és a nemzeti
rendszerek különbözőségét” (kiemelés tőlem). Ám nem derül ki a dokumentumból, hogy hogyan akarják a nyelvek különbözőségét hasznosítani, pedig ez egy igen fontos és nehéz kérdés
lenne. A dokumentum hivatkozik a Nizzában 2000-ben elfogadott Mobilitási Cselekvési Tervre, amely az EU hivatalos honlapján négy nyelven (németül, angolul, spanyolul és franciául)
érhető el. Ez valóban külön pontban beszél a nyelvtudásról, de leginkább a nyelvoktatás oldalát emeli ki: emelni kell a nyelvoktatás színvonalát, lehetővé kell tenni a nyelvtanároknak a
külföldi képzési lehetőséget, lehetőséget kell teremteni a nyelvoktatási jó gyakorlatok megismerhetőségét, és végül közös mutatókat kell elfogadni a nyelvtudás értékeléséhez. Ez azonban
nem a mobilitásról szól, így hát nem világos, miért hivatkozik erre a Prágai Közlemény.
Ezzel ráadásul úgy tűnik, a Prágai dokumentum figyelmen kívül hagyja azt, hogy csak
az EU-ban 23 hivatalos nyelv van, a Bolognai Folyamatban azonban további országok, így
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további nyelvek is megjelennek. Sem elméleti-logikai szinten, sem a gyakorlatot tekintve
nem mondható természetesnek, ha például az azeri nyelvet a maga 30 millió beszélőjével
periferiálisnak tekinti valaki, miközben fenntartja a dokumentumokban megfogalmazott
álláspontját. Vajon a nyelvi sokszínűség örökös hangoztatásában egyenrangú „hasznosítandó”
nyelvnek tartják-e a dokumentumok szerzői az angolt, németet, franciát a magyarral, azerivel,
izlandival vagy bosnyákkal? Nem csak logikai hiba, ha ezt a kérdést figyelmen kívül hagyják,
hanem ezzel magát a stratégiát teszik kevésbé értelmezhetővé, végső soron pedig kevésbé
sikeressé. Ahogyan az EU-s hivatalos dokumentumok, úgy a bolognaiak sem bátorkodnak
leírni azt, ami gyakorlatilag közhelynek számít ma: az angol, és mellette még néhány nyelv
játszik döntő szerepet a globalizáció során. Ennek fel- és beismerése még nem mond
véleményt arról, ha valaki ez ellen a helyzet ellen kíván tenni (jóllehet nem tudjuk elképzelni,
ezt milyen eszközökkel és főleg milyen sikerekkel tudná elvégezni, de a törekvéssel
kapcsolatban nem kívánunk állást foglalni). A helyzet tökéletes ignorálása azonban
mindenképpen veszélyezteti a tervezést és a stratégiai munkát.
BRUS-SCHOLTZ (2007) amellett érvel, hogy a mobilitás legnagyobb hozadékai között
ilyenek szerepelnek, mint a tudományos eredmények terjesztése és megvitatása, az innováció
és jó gyakorlatok terjesztése, és a tudományos közösségek sikeres kommunikációja. Ehhez
azonban hozzá kell tenni azt a magától értetődő tényt, hogy mindez egy közös nyelv nélkül
igen nehezen képzelhető el.
Ezzel együtt az is világosan látszik az adatokból (lásd alább), hogy a nyelvtanulás az
egyik legfontosabb motiváció a hallgatói mobilitásban, így Európa nyelvi sokszínűsége
egyelőre csöppet sem tűnik fel vészhelyzetben.
7 Többek között az albán, bosnyák, azeri, izlandi, ukrán, török, szerb, kazak.

Mobilitás a gyakorlatban
Mobilitás a számok tükrében
Kiinduló feltételezésünk az, hogy noha a nyelvi helyzet csak egyike a mobilitást befolyásoló
tényezőknek, mivel ez az egyik legfontosabb elem, ennek hatása kimutatható lesz a
statisztikai adatokból is. A 2. ábrán az egyes országokba Erasmus programon keresztül
érkezett hallgatók száma látható.
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2. ábra Erasmus-hallgatók száma (forrás: ec.europa.eu)

Önmagában ez az adatsor félrevezető is lehet, hiszen a teljes képhez számításba kell venni
számos tényezőt, így például az adott ország népességét, az ország felsőoktatási
intézményeinek számát, a gazdasági helyzetet és így tovább, amelyek a hallgatók választásait
befolyásolhatják (lásd alább a motivációnál). Emellett olyan fontos szempontokat is

figyelembe kell vennünk, hogy mennyire támogatják a mobilitást (ide értve a külföldi
hallgatók fogadását is) a kormányzati és egyéb szervezetek (cf. BERÁCS—MALOTA, 2011).
Mindazonáltal néhány fontos következtetésre így is alkalmunk nyílik.
Spanyolország magasan vezet az Erasmus-hallgatók preferenciáját tekintve. Ennek
nyilvánvalóan nem csak nyelvi okai vannak, hanem az ország általános preferáltsági foka is
közrejátszik (a legtöbb külföldi hallgató Németországból érkezik Spanyolországba, ami
egybecseng például a turizmus adataival is). Noha Spanyolország közismerten nem olyan
hely, ahol idegen nyelven könnyedén lehetne kommunikálni, az oda érkező hallgatók egyik
fontos érve az, hogy megtanulhatnak spanyolul. Ugyanez elmondható Franciaországról is - de
hozzá kell tenni, hogy a lista első helyein álló országok mind Európa legnépesebb országai.
Azt érdemes megfigyelni, hogy az ugyancsak a legnépesebbek közé tartozó Lengyelország
azonban jelentősen elmarad a többiek mögött. A fenti ábrát érdemes megnézni tehát olyan
rangsorolásban is, ahol figyelembe vettük az illető országok népességi adatait: a legkevésbé
népestől a leginkább népes országig állítottuk sorba őket az alábbi ábrán:
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3. ábra Erasmus-hallgatók száma (növekvő népességi sorrendben)

Így már jobban látszanak a kiugró esetek, amelyeknél valamilyen magyarázó okot érdemes
keresnünk. Nem meglepő, hogy a lista alján (a legnépesebb országok között) igen magas a
külföldi hallgatók száma (Németország, Franciaország, Spanyolország, Nagy-Britannia), de

meglepő, hogy a második legnépesebb Törökország kiugróan alacsony számmal szerepel.
Ennek a fent már említett okok mellett nyelvi okai is lehetnek: egy 2005-ös Eurobarometer
felmérés azt vizsgálta, hogy az EU25-ben és a „várományos” országokban a lakosság hány
8

százaléka állítja, hogy tud legalább egy idegen nyelven beszélni. Ebben a listában
Törökország a lista legutolsó helyén áll (Magyarországgal osztozik a helyen holtversenyben
29%-kal), s ezzel együtt a török nyelv nem tartozik az európai diákság szívesen tanult idegen
nyelvei közé.
A mezőny másik végét legalább ennyire érdemes megvizsgálni: a kis lélekszámú
Írország, Norvégia, Finnország, Dánia, Ausztria és Svédország a mezőny országainál sokkal
magasabb Erasmusos hallgatói létszámmal szerepelnek a listán. Ha ezt összevetjük az angol
nyelvtudással (lásd az 1. ábrán), azt látjuk, hogy ezekben az országokban kiemelkedően
magas az angolul tudók aránya a teljes népességhez képest. Ezt a képet támasztja alá WOLFEIL
(2009) is, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy nem csak az ország nyelve, hanem (sőt talán
elsősorban) az illető intézmény oktatási nyelve a meghatározó abban, hogy hová mennek a
külföldi hallgatók. Wolfeil ezzel magyarázza azt, hogy az angol nyelvű országok kimagasló
helyen állnak a fogadó országok listáján.
Külön figyelmet érdemel Magyarország, ahol a nyelvtudás a felmérésben szereplő
országok között a legalacsonyabb (angolul 14,5%, németül 12,5%, franciául 0,9% tud az
önbevallás alapján), mégis jelentősen megelőzi például a sokkal népesebb Romániát, és alig
marad el Görögország mögött. Ezt minden bizonnyal több tényezővel kell magyarázni, de az
egyik faktor feltétlenül a környező országok magyar nemzetiségű és/vagy magyarul beszélő
diákjai. Ahogyan arra BERÁCS-MALOTA (2011) rávilágít, a szomszédos országokból érkezők
közel felét a magyar ajkú diákok teszik ki, jóllehet ezek nem mindegyike Erasmusos diák.
Másrészt a célország kiválasztásánál természetesen nem csak nyelvi szempontok játszanak
szerepet, hanem a fogadó intézmény és a képzés hírneve, illetve az, hogy az adott ország
általában mennyire kívánatos utazási célpont a hallgatók szemében.
Motiváció
A hallgatói mobilitás motivációiról és a hallgatók elégedettségéről több felmérés is készült, és
mindegyikből az olvasható ki, hogy a nyelv nagyon fontos szerepet játszik a hallgatók mobilitásában. JASKOVA - HECKOVA (2010) a Cseh Köztársaságban, egy ostravai Egyetemen végzett
felmérése azt mutatja, hogy a külföldi tanulásban szerepet játszó tényezők között messze a
legmagasabb a nyelvtudás. A hallgatók arra a kérdésre válaszolva, hogy miért tanulnának
külföldön, a legmagasabb, 37%-os erősséggel jelölték meg a nyelvtanulási lehetőséget, utána
27%-kal következik az új emberekkel való találkozás, 23%-kal az, hogy jól mutat a CV-ben és
így tovább. Az is sokatmondó, hogy arra a kérdésre, hogy mi akadályozza meg őket a külföldi
tanulmányaikban, második helyen jelölték meg az elégtelen nyelvtudásukat. Az első helyen a
„félelem a külföldi tanulástól” állt, melyet tovább bontottak konkrét okokra: ezek között első
helyen áll az, hogy nyelvvizsgát követelhetnek, és ettől fél a hallgató.
A csehországi eredményeket alátámasztja GOETZ-JARITZ (2011) is, amely egy svájci
tanárképző főiskolán végzett felmérés eredményeit mutatja be. A hallgatókat arról kérdezték,
milyen fő okok játszottak szerepet külföldi tanulásukban. A legmagasabb pontszámot az
idegen nyelvi fejlődés kapta 2,39 pontszámmal, az utána következő személyes tapasztalat
pedig 2,12 pontszámot kapott, 1,92-t az utazási kalandvágy és így tovább. Vagyis a svájci
8 Europeans and Languages, Eurobarometer, 2005.
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_237.en.pdf, letöltve 2011. december 12.

főiskolások motivációs mátrixa szinte tökéletesen megegyezik a cseh diákokéval, mindkét
helyen magasan vezet a nyelv, mint motivációs erő.
A felmérések azt vizsgálták, hogy maga a külföldi tanulás milyen motiváló tényezőkön
múlik. A svájci felmérés arra is rákérdezett, hogy ha már döntöttek az utazás mellett, mi
alapján választják ki az illető felsőoktatási intézményt. Ebben ismét magasan vezet az, hogy
milyen nyelvű az oktatás és milyen nyelvű maga a közösség (3,23), ezt követi az, hogy
mennyire tartja általában vonzónak a helyet/országot (3,21), majd óriási különbséggel (0,96)
jön a harmadik tényező: a kurzuskínálat.
A nyelv alapján való választást támasztja alá BROOKS-WATERS (2011) is, immár
világméretekben vizsgálva a hallgatói mobilitást, megállapítva, hogy az ázsiai és keleti
országokból érkező hallgatók legtöbbje angol nyelvű országokba megy tanulni, mert
elsődleges számukra az oktatás (és a környezet) nyelve, márpedig az üzleti és tudományos
élet nyelvének az angolt tartják.
A mobilitás hozadékai
A dokumentumok, az elemzések és a kutatások mind egybehangzóan hangoztatják, hogy a
hallgatói mobilitás nagy mértékben hozzájárul az európaisághoz, a tájékozottabb,
szakterületén jártasabb, tág látókörű szakemberek képzéséhez, általában véve a modern
európai műveltség megszerzéséhez. RIVZA-TEICHLER (2007) szerint a mobilitásban részt vevő
hallgatók közül sokkal többen vállalnak nemzetközi feladatokat saját országukban, mások
szerint nagyobb a munkavállalási esélyük, értékesebbek lesznek a munkaerőpiacon. Ezt
támasztja alá a TEMPUS (2010) által megkérdezett volt hallgatók mindegyike is, akik közül a
legtöbben első helyen említik azt a nyereséget, hogy hála a külföldi tanulmányutaknak vagy a
részképzéseknek, nagyobb esélyekkel tudtak végzés után jó állást találni.
Ezekkel a pozitív hozadékokkal azonban szorosan összekapcsolódik, azoktól
elválaszthatatlan a nyelvtudás megszilárdítása. A TEMPUS (2010) által megkérdezettek kivétel
nélkül hangsúlyozzák azt az előnyt, hogy külföldi részképzésük alatt volt alkalmuk magas
szinten elsajátítani egy idegen nyelvet, sokan közülük eleve ezzel a céllal mentek külföldi
főiskolára vagy egyetemre tanulni. Ez a munkakeresésnél is fontos szempont, a tudományos
vagy szakmai előmenetel szempontjából pedig elengedhetetlen. Kétségtelen, hogy nyelvet
tanulni nem anyanyelvi környezetben is lehet, de nyilvánvaló, hogy sokkal nagyobb
ráfordítással, nem beszélve arról, hogy az idegen kultúrák megismerése csak a „terepen”
elvégezve jelent igazi ismereteket.
Sok hallgató arra is rámutat, hogy az általában vett nyelvtudáson kívül a szaknyelvi
tudás fejlesztése még inkább fontos szempont volt az Erasmus-ösztöndíjas tanulmányai alatt,
és ezzel a munkaerőpiacon is sokkal értékesebb lett (cf KERTÉSZ, 2011).
Összegzés, következtetések
Írásunk első részében Európa nyelvi helyzetét vettük szemügyre. Adatokkal támasztottuk alá
azt az egyébként közismert tényt, hogy (legalább) Európa lingua francája az angol. Ezt
azonban semmilyen dokumentum, stratégia vagy irányelv nem említ sem a bolognai
folyamatnál, sem az EU-s dokumentumoknál. A nyelvi kérdésekről meglehetősen homályos
kijelentések olvashatóak egyes dokumentumokban; olyanok, amelyeknek kibontásával
kiderülne, hogy nem lehet tudni, mi is a közösség célja valójában. Nem lehet tudni, mit
értenek azon, hogy Európa nyelvi sokszínűségét ki akarják aknázni, sem azt, hogy milyen
veszélytől óvják ezt a sokszínűséget. Bemutattuk, hogy az európai nyelvek többsége a világ

legnagyobb nyelvei között van, még a fordítói körökben „kisnyelveknek” nevezettek is,
hiszen sokszázezres, vagy több milliós beszélőszámú nyelvekről van szó, ellentétben a világ
hatezernél is több nyelvének elsöprő többségével. Úgy látjuk, valami megakadályozza a
döntéshozókat és a dokumentum alkotóit abban, hogy ezeket a nyilvánvaló tényeket nevükön
nevezzék, feltételezésünk szerint nyelvi presztízsharcok és félelmek állhatnak a háttérben.
A bolognai folyamaton belül a mobilitás nem csak a dokumentumokban
megfogalmazottak szerint elsődleges cél, hanem ez valóban olyan része a célkitűzéseknek,
amelyben sok-sok egyéb összetevő sikere is lemérhető. A hallgatói mobilitást vizsgálva
számadatokkal alátámasztva megállapítottuk, hogy a diákok számára a saját nyelvtudás, a
célország nyelvi környezete és egyéb nyelvi kérdések több szempontból is első helyen
szerepelnek: ezek meg tudják akadályozni a hallgatói mobilitást, ösztönözni is tudják azt, és a
mobilitás eredményei, „hozamai” lajstromozásában is előkelő helyen szerepelnek.
Ha a mobilitás valóban ennyire elsőrangú célkitűzése az Európai Felsőoktatási
Térségnek, akkor a nyelvi kérdésekről hallgatni vagy homályosan fogalmazni több mint
egyszerű hiba. Úgy látjuk, hogy sokkal jobb eredményeket lehetne elérni, ha ezeket a
kérdéseket nyíltan megbeszélve, a nyelvi kérdéseket érzelemmentesen megközelítve, nyelvész
szakembereket bevonva sokkal jobb eredményeket lehetne elérni.
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VARGA ATTILA
A BOLOGNA-FOLYAMAT BEVEZETÉSE ÉS AZ ÁGAZATI IRÁNYÍTÁS KÉRDÉSEI
MAGYARORSZÁGON

Összefoglaló
A tanulmány a Bologna-folyamat szervezeti térségéhez történő magyarországi csatlakozás
dilemmáival foglalkozik. A téma azonban – a szakirodalom citálása és analitikája mellett –
speciális szemszögből, az államigazgatási, illetve az oktatáspolitikai irányítás aspektusából
elemzi a felsőoktatás – jelen kézirat 2011. novemberi elkészültekor érvényes – állapotát,
illetve a Bologna-folyamat hazánkban mára elért eredményeit.
Kulcs- és tárgyszavak: Bologna-folyamat, felsőoktatás, kétciklusú képzés, kreditrendszer
The Introduction of the Bologna-Process and Questions of Sector Governance in Hungary

Summary
The study focuses on the dilemmas deriving from Hungary being a part of the European
Higher Education Area. The author analyses the topic from a special viewpoint, that of
educational policy making valid in November 2011 besides citing and analysing literature
and results of the Bologna process.
Keywords: Bologna-process, higher education, three-cycles training, credit system
Bevezetés
Az Európai Felsőoktatási Térséghez való csatlakozás és az azzal kapcsolatos együttműködés
mozzanatai, a felsőoktatás átalakításának folyamata napjainkban is aktuális kérdés. Mi sem
erősíti ezt meg jobban, minthogy ebben az időszakban történt/történik az új (nemzeti)
felsőoktatásról szóló törvény elfogadása, a végrehajtáshoz kapcsolódó kormány- és miniszteri
rendeletek államigazgatási és társadalmi egyeztetése, kodifikációja. A folyamat hatásainak,
eredményességének, kudarcának megismerése és feldolgozása permanens analitikát kíván a
szakemberektől. Ennek során okkal merül fel a majd’ egy évtizedre való visszatekintéskor:
volt-e, vagy lehetett-e akkor a változtatás folyamatát szabályozó rendszer és oktatáspolitikai
szándékot is átható olyan iránykijelölés, irányjelzés, tulajdonképpen útmutatóan regulatív
dokumentum, amely mind az oktató intézmények, mind a nemzetközi és európai
oktatáspolitikában fejlesztési távlatokat egyeztető és diplomáciai szinten képviselő oktatási
kormányzat konszenzusával „vezette” volna az átalakulást.
Noha az államigazgatás, illetve a szaktárca a Bologna-folyamat előkészítését, a társulás
algoritmikáját, a felsőoktatás átalakítására vonatkozó kodifikációs teendőket a csatlakozás
szándéka óta máig koordinálja, látható, hogy az idealista tervek és szándékok, a szakmai, nem
egyszer politikai alkuk eredményeként a végső soron napjainkban is tartó „kivitelezés” néhol
markánsan eltér attól a törekvéstől, amely motiválta a képzési terület átalakítását. Ha ennek

nem is minden egyes azonosítható pontját, de többek között az állami szerepvállalás
viszonylag szerény, intézményekre hagyó magatartásának okait és – a teljesség igénye nélkül
– következményeit keresi a dolgozat.
Mivel nem cél az állásfoglalás; a megfogalmazottak nem kívánnak abszolút igazságot
vagy minősítést artikulálni, de újabb, későbbi elemzési irányt adhatnak annak mérlegelésére
és megítélésére, hogy hol is tart a magyar felsőoktatás az európai vonatkoztatási rendszerben.
Alkalmazott kutatási módszerek
A dolgozat alapvetően szakirodalmi elemzés kutatás-módszertani irányból ad képet arról,
hogy a Bologna-folyamat felsőoktatás-fejlesztési és jogharmonizációs lépései hogyan alakultak; mekkora és milyen befolyással bírt – vagy lépett föl – a magyar állam oktatási
stratégiájáért felelős, a nemzetközi tárgyalásokon együttműködő félként megjelenő képviselete. Ez az elemzés nyújt ahhoz ismereteket, hogy a csatlakozást megelőző, illetve követő
időszak módszertani lépései miként szolgálták az együttműködést és annak hazai és
nemzetközileg is várható kedvező hatásait, de bemutatja azt is: vajon az oktatásirányítás kellő
szerepet kapott-e, vagy követelt-e magának ennek kialakításában és megvalósításában. Az
oktatásirányítás vezérlése azért kérdéses momentum, mert máig kétséges, hogy a tárca akkor
jól ítélte-e meg és helyesen érvényesítette beavatkozási lehetőségeit és szándékát.
A Bologna-folyamattal kapcsolatos szakirodalmi összefoglaló
A magyar felsőoktatás csatlakozás-irányítási dilemmáihoz, mint jelen tanulmány kidomborodó témájához – ha általánosítása túl is mutat hazánkon – érdemes röviden áttekinteni a
csatlakozás gondolatának csíráit és főbb elemeit.
Ha lehetne egyetlen fogalommal definiálni a Bologna-folyamatban összekapcsolódó
európai felsőoktatási térség együttműködésének motivációját, az a mobilitás lenne. Mégis
ennek az alapvető összefogásnak a motorja a gazdaság. A II. világháborút követően a porig
sújtott Európával szemben a tengeren túli államok, elsősorban az USA, rendkívüli befolyásra
és hatalomra tettek szert. Az öreg kontinens vezető hatalmai felismerték az előttük
fejlődésben még élenjáró Japánt is látva, hogy tagállamonként versenyképtelenek maradnak
az – az európai újjáépülésben is saját hasznára ügyesen profitáló – USA mögött. Az a
közismert oktatásszociológiai tény, hogy például egy háborúban vesztes helyzetből való
felálláshoz az oktatásfinanszírozás az egyik hosszú távon leginkább kifizetődő befektetés,1
(MELEG, 1996) közös elhatározásra sarkallta a nyugati hatalmakat, hogy egy olyan állammal
szemben, amelyben 50 tagállam képez rendkívül erős gazdasági térséget, erőik egyesítésével
lépjenek fel. Tulajdonképpen az EU versenyképessége nyomán lehet eljutni azokhoz a
pontokhoz, ahol együttműködési és fejlesztési lehetőségek kínálkoznak olyan problémák
kiküszöbölésére, amelyek a munkaerő mobilitást gátolják: ezek a nyelvi és történelmi
sérelmeken nyugvó kulturális kérdések mellett elsősorban az oktatás átstrukturálásához,
nagyobb volumenét tekintve az Európai Felsőoktatási Térség létrehozásának megfontolásához
vezetett.
Ezen logika szerint tehát, ha az egységes és eredményes, mondjuk úgy, az európai
jóléti-társadalom megalapozásának gazdasága felé vezető út, úgymint a közös fizetőeszköz,
közös vámkorlát-mentesség, a protekcionizmus csökkentése, stb. egyik pillére az oktatás,
1
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akkor érdemes – a közoktatást temérdek problémájával meghagyva a nemzeti kezelés szintjén
– a középiskolát követő felsőoktatást és szakképzést összehangolni. Ennek az imént említett
gazdasági mutatók melletti egyik fontos eleme, hogy a képzések – a nemzeti felsőoktatási
sajátosságok és autonómiák érdeksérelme nélkül – kölcsönösen elfogadott nevezők,
konszenzus mentén alakuljanak és formálódjanak. Elérni, hogy amit az USA államszervezeti
létrejötte számára kezdetektől predesztinál, mesterséges kapocs révén Európában is
megvalósuljon. Elérni, hogy a szabad piaci mozgás mellett – az immár felsőoktatási
társadalom fejlesztéseire fókuszálva – a hallgatói, oktatói, a szakterület egyéb munkavállalói
részére is deklarált és kölcsönösen elismert mobilitást eredményezzenek. E törekvés vethetett
véget annak a sajnálatos állapotnak, hogy a más országoktól szeparált, nemzeti egyetemi
képzések elsősorban a képzést nyújtó ország munkaerőpiacán érvényesíthető képesítést
nyújtsanak, valamint hogy ezzel végre ismét megindulhasson – a XIV. század peregrinációs
történeteihez hasonlóan – az universitasok közötti mobilitás.
Mit jelenthet ez a képzési rendszerben? A kiállított oklevelekhez kapcsolódó tudás
egységes mérhetőségét – legalábbis igazolható támpontokat annak megítéléséhez –, a
fokozatok ekvivalenciájának kialakítását, valamint a szakmai végzettségek elismertetését.
1998-ban, a párizsi Sorbonne Egyetem jubileumi évfordulóját felhasználva
nyilatkoztatták ki a vezető nyugati hatalmak oktatási miniszterei először az egységes, csak a
saját államaik piaci viszonyait támogató felsőoktatás kialakítását megszüntetendő rendszer
létrehozásának szándékát például a redundáns képesítési-képzési kínálat szabályozásával,
vagy a munkaerőpiacon oly fontos diplomák összehasonlíthatóságával. Noha már 1953-tól
léteztek egyezmények az összehasonlító értékelésekre, a diplomák egyéni elfogadási
eljárására (lásd például az Európára és Amerikára kiterjedő Lisszaboni Egyezményt)
(BARAKONYI, 2002), azért a „keleti-blokk” akkor még formálisan is csak óvatosan
kalkulálható eleme volt ennek a kialakuló egységességnek.2 Ugyanakkor a párizsi találkozót
követő, 1999-es bolognai meghívotti lista, pontosabban a 15 tagállam mellett további 15
meghívott ország és további mértékadó szervezetek (OECD, UNESCO, ET, stb.), több
egyetem és egyéb szervezet reprezentációja sejttette, hogy túlmutat a szándék a pusztán
felsőoktatási együttműködésen: kontinentális kérdésről esik szó.
„A Bolognai Nyilatkozat talán legfontosabb fejleménye, hogy a korábban
általánosabban megfogalmazott célokat az alapozó tanulmányok alapján kibontja és
konkrétabban, megfoghatóbban vázolja fel.” (BARAKONYI, 2002) Itt két olyan rendkívül
fontos kérdés kerül a kifejtés során tisztázásra, amelyek garantált függetlenséget nyújtanak, de
folyamatos együttműködést igényelnek:
 Az egyetemek továbbra is függetlenek és autonómok maradnak, híven az 1988-ban
megfogalmazott és elfogadott Magna Charta3 alapelveihez.
 Az önkéntes csatlakozás mellett az egyetemek vállalják a változó körülményekhez
történő folyamatos és önkéntes alkalmazkodást.
Utóbbival – szorosan utalva az Európai Unió Amerikával kapcsolatos piaci viszonyára – azt a
követelményt erősíti meg, ami sajátos vetületként kell, hogy jellemezze a felsőoktatást: a
tudáspiaci versenyképességét is ki kell alakítania és meg kell őriznie. Az 1999-ben elfogadott
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Bologna Nyilatkozat, amelyet huszonkilenc ország4 nevében már a kormányok képviselői, a
felsőoktatásért felelős minisztériumi vezetők írtak alá, erősebb kormányzati felelősségről
tanúskodik. A közösségi szellemiséget szimbolizálja az Európai Felsőoktatási Térség,
amelynek erősségét, hatékonyságát, versenyképességét, tudáspiaci orientáltságát állítja
középpontba az elfogadott cselekvési program. Az elfogadott nyilatkozat a stratégiai
irányokat elősegítő célok hat csoportját különbözteti meg, amelyen keresztül a felsőoktatási
intézményrendszernek, a képzésnek, a kutatásnak és a Lisszaboni Nyilatkozat célkitűzéseinek
megfelelő rendben és ütemezéssel, végső soron az Európai Közösség érdekét kell szolgálnia.
A hat csoport gyakorlatilag a teljes együttműködési hálót felrajzolja, az általános célok
kibontásával effektíve végrehajtható alakban fogalmazva meg az elvárásokat:
1. Könnyen érthető és összehasonlítható fokozatokat adó képzési rendszer bevezetése. Ez
elsősorban – a már említett diploma-kiegészítéssel – a munkaerőpiacon való
boldogulást tudja elősegíteni: egységes értelmezés látható a megszerzett képesítés
mögött. Kiemelt szegmense, hogy bevezeti a diploma-kiegészítést, célul pedig az
átláthatósági elvet tűzi ki.
2. Két fő képzési cikluson – az alapképzésen (undergraduate) és az egyetemi képzésen
(graduate) – keresztül folyó oktatási rendszer bevezetése (amely Magyarország duális
felsőoktatási rendszerének átalakítását is kilátásba helyezte). Ez a hazánkban is már
jelentkező felsőoktatási tömegesedést, pontosabban az addigi, viszonylag korlátozott
vagy kis létszámú elitképzést felváltó diplomások munkaerő-piaci elhelyezkedéshez
szükséges képzéseinek linearizálással történő megoldását támogatja. A „bachelor”
szakember felsőfokú végzettséggel, gyakorlati igények kielégítésére alkalmas
képzéssel indulhat a munkaerőpiacra, a még tanulni vágyók pedig a „master”
képzésben sajátíthatják el az elméletileg igényesebb képzési elemeket. Ezt követheti a
felsőoktatás legmagasabb szintű szervezett képzése, a PhD iskola. Tulajdonképpen a
munkaerő-piaci szempontból legkönnyebben és leggyorsabban kezelhető képzéssé
vált a bachelor szint, hiszen a változó munkaerő-piaci igényeket ezen a szinten lehet a
felsőfokú képzésben viszonylag rapid módon kezelni.
3. A kreditrendszer bevezetése. Ez gyakorlatilag részben a hallgatók tanulmányi idejének
moderálása révén kívánja fokozni a mobilizációt, valamint a módosítási lehetőségek
könnyebben kezelhető nyitva tartását támogatja5. A megszerzett kreditek
konvertálhatóságára vonatkozóan segíti a hallgatói mobilitást.
4. Az esélyegyenlőségi feltételek biztosítása az egyetemek szolgáltatásainak
igénybevételén át a társadalombiztosítási garanciáig. A kreditrendszer (ECTS) révén
más európai országok egyetemeire eljutott hallgatók várhatóan olyan mobilitási
tapasztalatot szereznek, amely a változó körülmények okozta alkalmazkodásban
sokkal rugalmasabbá teszi őket a munkaerőpiacon történő talpon maradáshoz. Az
ehhez szükséges esélyegyenlőség biztosítását azonban – rajtuk kívül – a felsőoktatás
egyéb területein feladatot vállaló résztvevők (tanárok, kutatók) esetében is biztosítani
kell. Cél a minőségbiztosítás területén az összehasonlító kritériumokon és
módszereken alapuló európai kooperáció kialakítása. Fontos, hogy az egységes
elismeréshez egységes minősítési és értékelési feltételek tartozzanak.
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5. A minőségbiztosítás területén az összehasonlítható kritériumokon és módszereken
alapuló európai együttműködés kialakításának támogatása. Ennek alapfeltétele, hogy
az intézmények értékelését és vizsgálatát független szervezet hajtsa végre az EU-ban
elfogadott egységes és azonos elvek alapján.
6. Az európaiság vonatkozása. Az európai értékek és identitás megőrzéséhez fontos
tényező, hogy az európai kulturális örökség megjelenjen a tananyagokban, ezért
támogatást kell, hogy kapjon a felsőoktatásban az európaiság vonatkozása.
Ezen alkalmazkodási kritériumok mentén valósulhat meg az európai felsőoktatási összefogás,
amely sem a nemzeti tradíciókat, sem az intézményi autonómiát nem sérti meg. Ugyanakkor a
magyar felsőoktatás alkalmassá tétele és az európai rendszerhez történő igazítása csak egyik
mérföldköve volt az átalakításnak. A másik, sokkal súlyosabb tennivaló olyan policy-k
átgondolása, megvitatása és kidolgozása volt, amely a hazai rendszer logikus és értelmezhető
működésben tartását volt hivatott megteremteni.
A csatlakozás előzményei
Előzmények, elvárások, célkitűzések
A Bologna-folyamat elképzeléseit az ezredforduló és az azt követő évek beavatkozásai
elkezdték gyakorlatra váltani, radikális változások történtek a felsőoktatásban. Az bekövetkezett extenzív fejlesztés eredményeként a hallgatói létszám megnégyszereződött, az elitista
képzést felváltotta a tömegoktatás, de a képzési szerkezet már a 90-es évek elejétől megindult
fejlesztésével, a doktorandusz képzés felsőoktatási gyakorlatával, a szakirányú továbbképzések szabályozásával rugalmasabb és a tömegoktatás differenciált követelményeihez igazodó
képzési rendszer megalapozása is segítette a Nyilatkozat célkitűzéseinek teljesítését. A
hallgatói mobilitás mellett a végzettségek, oklevelek egyenértékűségének, elfogadásának
törvényi szintű szabályozása 2000-ben megtörtént, a diplomamellékletek munkálatait pedig a
2001-ben módosításra került felsőoktatási törvény teljesítette, és szintén törvényi szabályozás
szintjén rendezve került bevezetésre 2002-től a kreditrendszerű képzés.
Ugyanakkor e teljesítések kapcsán merülhet fel a kérdés, hogy e változások vajon valamilyen rendezőelv mentén haladtak-e; voltak-e, felfedezhetők-e az előző fejezetben említett
policy-k, vagy csupán a kényszerek diktálta változásfolyamatokat látjuk a történések egymásutániságában. Azért adekvát a felvetés, mert a Bologna-folyamatot megelőző – és azt már
előzetesen is támogató – oktatáspolitikai fejlesztések a 90-es évek elején elvi szándékká
artikulálódtak: felzárkózás az európai felsőoktatáshoz a felsőoktatás fejlesztési alapprogram
(FEFA) fejlesztéspolitikával. A folyamat az intézményi beruházásoktól a tartalomfejlesztéseken keresztül az 1993-ban elfogadott felsőoktatási törvény6 kidolgozásáig és elfogadásáig
vezetett. Mindezek ismeretében tehát okkal várható el, hogy a nagyszabású és radikális
átalakítás ez esetben is egy egységes felsőoktatási kép elemeiből, részeiből egésszé álljanak
majd össze.
Érdemes elemezni, hogy a Bologna-folyamat ikerfogalmaként miért is az Európai
Felsőoktatási Térség kifejezést jelölik meg a dokumentumok. Ennek nyomán választ kapunk
arra is, hogy milyen – az akcióterveken és cselekvési programon túli – hálózati mezőben
gondolkodhat a magyar felsőoktatás, milyen kontextusban értelmezheti saját szerepét és identitását a nemzetközi együttműködések között.
A térség értelmezése nem az együttműködők azonosságát, hanem követelményeiben,
feltételrendszerében azt az egységességet, tartalmában azt az átláthatóságot, összemérhetősé6
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get jelenti, ami szabadságot ad a résztvevőknek. Azt jelenti, hogy e folyamat, a hálózatépítés
törvényszerűségei szerint a tagállamok felsőoktatási intézményeit a hálózati kapcsolatokkal
szervezi térséggé. A térségépítésben az együttműködő egyetemek partnert, partnereket választanak és kölcsönösen elfogadják egymást, és a továbbiakban a partnerek kölcsönös választásukig kialakított partneri kapcsolatai onnantól saját kapcsolati mezőiket is jelentik már. A
Bologna Nyilatkozatban megfogalmazott célkitűzések, cselekvési tervek megvalósításai nem
elméleti spekulációként kísérik a tagállami teljesítéseket, mivel működik a kredit-rendszerhez
kötődő kredit-átviteli egyezmények rendszere (ECTS).
Államigazgatási törekvések vagy oktatáspolitikai szándékok érvényesülése?
Az államigazgatás, illetve a szaktárca a Bologna-folyamat előkészítését, a társulás algoritmikáját, a felsőoktatás átalakítására vonatkozó kodifikációs teendőket a csatlakozás szándéka óta
máig koordinálja. Azonban az idealista tervek és szándékok, a szakmai, nem egyszer politikai
alkuk eredménye, de tulajdonképpen a napjainkban is tartó „kivitelezés” néhol markánsan
eltér attól a törekvéstől, amely motiválta a képzési területek átalakítását. Felmerülhet, hogy
megfelelő iránymutatók, a hazai felsőoktatás az ideig kézben tartott irányításának hatékony
közbeavatkozása milyen problémákat tett volna elkerülhetővé.
Egy másik, nyilván triviális válasszal nyugtázható, de elméletileg felvethető kérdés lehet, hogy vajon az államnak be kell-e avatkozni, esetleg irányítania kell-e a nemzetközi (és
nem csak nemzeti szintű) felsőoktatási, egyetemi együttműködést, vagy sem. Ezen együttműködés nyilván az európai gazdaságokra való visszahatás a piaci tényezők alakítása kapcsán
– látva például a képzettség elismerését, vagy a hazai finanszírozásból fenntartott képzési
rendszerből való kilépést követő ország-elhagyást – mondhatni, szinte elengedhetetlen.
Az oktatási rendszer átalakulási folyamatában is szükséges (lett volna) az út irányát, a
folyamatot szabályozó rendszer és oktatáspolitikai szándékok átlátható rendszerét, a Bolognafolyamat hazai oktatáspolitikájának dokumentumát elkészíteni. De ilyen iránykijelölés és
oktatáspolitikai dokumentum nem született sem a felsőoktatási testületekben, sem a szaktárcánál. A szándék ugyan megvolt, de a belső vitákban most az egyszer nem az intézmények,
hanem a minisztérium vette maga elé védőpajzsként az autonómiát, mondván: a tárca indokolatlanul kerülhet kereszttűzbe, miközben az átalakításhoz kapcsolódó kodifikációs szabályozásban már előzőleg több előremutató lépést tett. E miatt a háttérbe húzódás miatt sajnos
az egyetemi autonómia félreértett tisztelete győzött. A felsőfokú testületeknek – a nemzetközi
oktatáspolitikai egyeztetéseket ellátó tárcaképviselet mellett párhuzamosan – jogosultsága lett
a folyamatban; a több ciklusú képzés, a változás vezérlése feladatává vált, amely viszont így
már magában hordozta a különböző egyéni és csoportérdekek szabályozó erővé válását.
Másik sajátossága volt az állam- és közigazgatási, illetve felsőoktatási intézményi képviselet különfutásának, hogy a folyamat átfogó politikájának meghatározása helyett az „irányjelölési feladat” – nem mindig szinkronban a felsőoktatási érdekérvényesítési törekvésekkel,
ám a tárgyalási célkitűzésekkel igen – átcsúszott a jogi szabályozás és törvényalkotás szintjére, aminek logikája szükségszerűen tér el az oktatáspolitika formálásának logikájától. Értelemszerű, hogy meg kell előznie a törvényalkotás kodifikációs fázisát a szakmai egyeztetésnek, hiszen lényeges, hogy oktatáspolitikai kérdésekről az oktatáspolitika fórumán döntsenek,
és a megszületett döntéseket kodifikálják a törvényalkotásban. De kellő iránymutató dokumentum híján, valamint a „lobbi-körök” működése miatt e két fázis elvált egymástól. Pedig
ezek kapcsolódásának hiányában összekeveredhetnek a dimenziók, és adódhat, hogy törvény
szabályoz oktatáspolitikát, holott megfelelő egyeztetésekkel van esélye ennek fordítva
működni. E logika szerint elkerülhető lenne, hogy a törvény elfogadásának vitája nem

törvény, hanem oktatáspolitikai vitafórummá váljon. Valljuk meg: a kettő nehezen választható
el egymástól, de az abban viselt kockázat, a tévedés kockázata nagyobb, hogyha határozott
oktatáspolitikai koncepció nélkül történik a törvényi szabályozás.
A csatlakozás tapasztalható anomáliái; érvek, ellenérvek a folyamat tervezése közben
„A szakstruktúra átalakítási igényénél az állami akarat nem a kívánt mértékben érvényesült. A
felvételi keretszámok alakításánál a mértékadó egyetemek szava, a lobbi-körök hatása erősebb
volt a gyenge központi szándéknál.” (BARAKONYI, 2004) E révén a csoportérdekek szabályozó erővé válása több, a kialakult rendszer mai feszültségeihez vezettek. Ilyennek tekinthető a
szakok követelményeiben, tanterveiben megjelenő elaprózódottság, amely mögött a tanszékek, oktatók egzisztenciális érdekei, a tantárgyakban és kerditszámokban megjelenő intézményesült garanciáik ismerhetők fel. Többek között ezekre is vezethetők vissza a kreditek nem
ritka, még hazai viszonylatban is gyakori meg nem feleltethetősége, vagy a nemzetközi mobilitást épp elősegíteni hivatott átszámítás és megfeleltetés nehézkessége, problematikussága.
Szemben a skandináv tapasztalatokkal, e kreditprobléma is okolható azért, hogy a szemeszterek teljesítése közben felismert helytelen egyetemi szakválasztás kevésbé hoz magával
reális váltási döntést – még társszakok esetében is – az addig megszerzett ismeretek és kreditpontok megőrzése érdekében.
Mindemellett az elmaradt irányvonal-kialakítások miatt anomáliák jelentkeznek a képzések értelmezésével kapcsolatban. A többciklusú képzés a tantervi kultúrában az egyetemi és
főiskolai szakok építkezésétől eltérő logikát feltételez. Zárt, végzettséget adó rendszerükhöz
képest az alapképzések szélesebb alapozású, továbbépíthető képzések, a munkaerőpiacra
mihamarabbi kiléptetésre szánt tudással látnának el, van, amiben többet adva, mint a korábbi
főiskolai képzés, és szakképzettség vonatkozásában ahhoz képest kevesebbet. A valóságban
azonban az alapképzésbe gyömöszöltek mindent, amit a duális rendszerből lehetett. Pedig ha
megőrzik gyakorlati karakterüket ezek az alapképzések, az egyetem megfelelő belső szakaszolása révén ezekre az alapszakokra épülhetnének a mesterszakok képzései is.
Hasonló dilemmát jelent az alapképzési szakok számának jelentős csökkenése mellett
megjelenő szakokon belüli differenciálás, a szakon belüli szakirányok megjelenése. Egyes
alapszakok esetében a szakirány olyan dominanciája került elfogadásra, amely egyúttal szakképzettséget is jelölt az alapszakos diplomában. E zavarodottságot később tovább növelte,
hogy a szakirány, mint igény, a mesterszakokban is megjelenik, és ezen a ponton szinte
értelmezhetetlenné válik az alap és mesterszakokra épülő szakirányú továbbképzések
rendszere. Ez esetben tetten érhető az a mulasztás, hogyha az alap, mester és szakirányú
továbbképzési szakok tervezése egyidejűleg indult volna meg, az átállást logikus lett volna a
teljes képzési rendszer képzési és kimeneti követelményeinek elfogadását követően elindítani.
A mester szakok alapításában két tendencia volt megfigyelhető. Egyrészt a klasszikus,
egyetemi szakok jelentek meg a második fokozatot záró szakképzettségekben, másrészt a
korábbi szakirányú továbbképzési szakokon megszerezhető specializációk is megjelentek
alapszakként. Sajátossága volt e folyamatnak, hogy a mester szakokon – nem feledve az öt
éves egyetemi képzéseket – ragaszkodtak a négy féléves képzési időhöz, holott a törvény
lehetőséget adott a rövidebb, 60 és 90 kredites mesterkurzusok hirdetésére. Ha ez megvalósul,
a rövidebb idejű mesterszakokban jelenhetett volna meg a korábbi szakirányú továbbképzési
szakok elméletigényesebb csoportja. E differenciált megközelítés hiánya mind az alap, mind a
mester fokozaton hozzájárult ahhoz, hogy a többciklusú képzés rendszerében sem oldódott az

egyetem-főiskola feszültség7, sőt az egyetem-orientáltság hangsúlyossá válásával a főiskolai
értékek – és így maguk az intézmények – kérdésessé válhatnak, eltűnhetnek.
E szakasz – a teljesség igénye nélkül felvetett anomáliáinak – zárásaként a tanárképzési
rendszerben beköszönt változásokat kell feltétlen még megemlíteni. A többciklusú képzés
újdonság; gyermekbetegségei is okai lehetnek a kritikának, de inkább a tanárképzés meg nem
oldott feszültségeinek léte az oka a vitáknak. Számtalan kérdés merül fel, amelyek választ
várnak, mielőtt az átalakítás újabb kísérlete venné kezdetét. Mint például az alábbiak:
 A szaktanárok képzésében a hazai iskolaszerkezet indokolja-e a kétszintű kimenetet,
vagy a tanári hivatás a legmagasabb, mester szintet igényli.
 Az egy vagy kétszakos képzést tekintsük általánosnak, az hogyan viszonyuljon az alap
és továbbképzéshez.
 A tanári szak, mint hivatás választása a képzésbe lépéskor, vagy a belépést követő
további szelekció eredményeként működjön.
 Mi legyen az aránya az értelmiségi, a tanármesterség és a szakos képzési elemeknek.
Nyilván az osztatlan képzés felé tendál az az érvekből levezethető eredő, hogy komplex
képzettséget kíván e hivatás gyakorlása, ugyanakkor a további kérdések még mindig hagynak
problémát a rendszerben a képzési struktúra elemeinek differenciálása tekintetében.
Felsőoktatásunk lehetséges irányvonalai, távlatai a Bologna-folyamatban
Fel sem merülhet az a kérdés, hogy az Európai Felsőoktatási Térséghez való csatlakozásunk,
a Bologna-folyamatot támogató, a mobilitás, a kreditek érvényessége és a minőségbiztosítási
feltételek megvalósítása érdekében tett eddigi, hazánk általi lépéseket ne csiszolnánk, ne fejlesztenénk tovább. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény és végrehajtási rendeletei mind ezt
kell, hogy szolgálják ésszerű és további európai trendeket is figyelembe véve, de már a közbevetett önrevízió eredményeinek ismeretében. Az látható, hogy a szaktárca – széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetések fenntartása mellett – azt a mulasztást, hogy nem tartja kézben
az irányok kijelölését, orvosolta. Ugyanakkor a szakkijelölések, a finanszírozás átalakulása,
az egyeztetések során még további kérdések is bőven adhatnak alkalmat a későbbi vitákra.
Jelenleg az a probléma is megoldásra vár, hogy a többciklusú képzésben hangoztatott,
de korántsem megvalósított célkitűzés, az átjárhatóság, miként realizálódik. Mindezt annak
ismeretében várhatjuk okkal, hogy a jogi feltételek a kreditrendszerű oktatás bevezetésével, a
kreditátviteli bizottságok életre hívásával a hazai viszonylatban adottak. Emellett a nemzetközi kapcsolatokban a kreditátviteli egyezmények, a kredit-transzfer (ECTS) is megfelelő
keretét adják a mobilitásnak. Sajnos mindezek ellenére mégsem érzékelhető nyitottá válás.
Összegzés
A párizsi Sorbonne Egyetem 1998-as évfordulóján aláírt egyezmény, majd az 1999-es
Bologna Nyilatkozat az átalakulásnak, a struktúraváltásnak, a felsőoktatásnak a társadalom és
gazdaságformáló hivatásának, a XXI. század egyetemilleszkedő politikájának, a versenyképes
Európai Felsőoktatási Térség alapvetéseit tartalmazza. Ennek érdekében fogalmazza meg a
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Nem tárgya e dolgozatnak, mégis érdemes megemlíteni a már parlament által is elfogadott nemzeti
felsőoktatásról szóló törvény tanárképzési rendszerre vonatkozó, e feszültséghez kapcsolódó tételét: mindkét
kimeneti ponton azonos, osztatlan, mesterképzési végzettséggel tartja szétválasztva a szaktanári képzést külön
általános iskolai (négy éves képzés + gyakorlat), külön középiskolai (5 éves képzés + gyakorlat) tanári
képesítéssel. A szándék érthető, mégis a duális rendszer jellege köszönhet vissza a jogszabályból.

folyamat elemeit, célkitűzéseit, amelyek válaszolnak arra a kérdésre, hogy mikor lehet átjárható, mobilitást biztosító, összemérhető a térség felsőoktatása:
 akkor, ha a végzettségek és oklevelek összemérhetők (transzparencia);
 akkor, ha a végzettek tanulmányairól pontos és átfogó képet kapunk (diplomamellékletek kiadása),
 akkor, ha az oktatás szervezésében, építkezésében és értékelésében azonos mutatóval
dolgozunk (kreditrendszer bevezetése);
 akkor, ha az oktatásszerkezet is mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban egységes
szerkezetben biztosítja az átjárhatóságot (több ciklusú képzési szerkezet bevezetése);
 akkor, ha a minőség megítélésében is összemérhetők és egyértelműek az eredmények
(minőség biztosítása).
Ha ezek reális megvalósításával Magyarország is hozzátesz a Nyilatkozat teljesüléséhez, az
1.2 fejezetben szereplő gazdasági piacképességhez, nem pusztán a talpon maradáshoz, hanem
a kor fejlődésének és változásainak ütemét követő minőségbiztosításához, kicsit távlatosan
fogalmazva, a jelen kort követő generációk jólétéhez adunk egy intellektuálisan mindig újraformálható magatartási modellt az alkalmazkodásra. A tanulmányban felvetett kérdések pedig
egy szemléletmódbeli váltást kívántak/kívánnak: vállalni kell a fejlesztés és átalakítás dimenzióinak, egyértelmű irányainak kijelölését és az ezzel járó kockázati faktorokat is.
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KATONA ILDIKÓ
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰSZAKI FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉSZAKKELETMAGYARORSZÁGON AZ IRIS FELMÉRÉS TÜKRÉBEN

Összefoglaló
A természettudományi és műszaki felsőoktatás hallgatói létszámának csökkenése évek óta
probléma felsőoktatási intézményeink számára. Ezeken a területeken végzettek száma és
megjelenésük a munkaerőpiacon is egyre kevesebb. Ez a helyzet Európa más országaiban is
fennáll, és megoldására az Európai Tanács Lisszabonban már 2000-ben elfogadott egy
stratégiát. A stratégia céljainak megvalósíthatósága érdekéken, a probléma kezeléséhez
alternatívát adva egy kérdőíves felmérő project indult 2010-ben, Intetersts and Recruitment in
Science (IRIS) címmel.1
Kulcs- és tárgyszavak: felsőoktatás, természettudományi, műszaki képzés, pályaválasztás
Higher Education of Sciences and Technology in North-Eastern Hungary
According to an IRIS Research
Summary
The decreasing number of students attending higher education majoring in science and
technology has been a challenge for institutions of higher education for years. The number of
graduating students of these majors is becoming less year by year all over Europe. In order to
avoid further decrees the European Council accepted a strategy in Lisbon in 2000. In 2010 a
project entitled Interests and Recruitment in Science (IRIS) started aiming at offering an
alternative solution. The Environmental Sciences Department of Eszterházy Károly College
joined the project and carried out a survey amongst the students of such institutions in
Debrecen, Nyíregyháza, Gödöllő and Eger.
Keywords: higher education, science, technology, career orientation
Bevezetés
A természettudományi képzések, tárgyak említése kapcsán ki örömmel mesélne élményeket,
történeteket iskolai és munkatapasztalataiból, ki negatívan nyilvánulna meg, mert nem szerette, nem érti a reáltudományok világát, ismeretanyagát, és nem tud azonosulni vele. Azt azonban talán még ők is kivétel nélkül elfogadják, hogy nagyon fontosak, nélkülözhetetlen tudományágak, és képviselőik a földi élet kialakulásának tisztázásától a legújabb betegségek elleni védekezés kidolgozásáig sok-sok kutatásban vesznek részt, technológiai megoldások kiA projekthez kapcsolódott az Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszéke és
megvalósult egy kérdőíves felmérés Debrecen, Nyíregyháza, Gödöllő és Eger felsőoktatási
intézményeinek hallgatói körében.
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dolgozói, amik által megvalósítható a fejlődés, ennél is fontosabb célként, a fenntartható fejlődés. A Föld globális problémái meghatározása kapcsán, azok megoldási lehetőségeiben vitathatatlan szerepe van e tudományterületnek. Mellette természetesen fontosak további tudományterületek is, a műszaki, neveléstudományi, társadalomtudományi területeket említve.
Kiemelkedő jelentőségük ellenére azonban kevesen választják hivatásul a természettudományi, műszaki képzési területeket. Bízva abban, hogy ez a tendencia megváltoztatható,
napjainkban számos fórum foglalkozik a kérdéssel, és kutatások sora kapcsolódik hozzá.
A természettudományi és műszaki felsőoktatás napjai
A felsőoktatás reál képzési területeinek helyzetét évek óta figyelemmel kísérik a szakemberek
felsőoktatás kutatók, a képzésben dolgozók, gazdaság kutatók , hazánkban és külföldön
egyaránt mert a felvételi statisztikák adatait elemezve a hallgatók létszáma és aránya a felsőoktatásban tanulók számához viszonyítva kicsi a nevezett tudományterületeken (EUROPEAN,
2007, Ramsden, 1998). Hazánkban egyes természettudományos szakok „népszerűtlensége”
lehetetlenné tette indításukat több intézményben (NÉMETH, 2003).
A hallgatói létszám alakulása a figyelem középpontjában áll, mert a szakember-utánpótlás a reálterületeken ilyen tendencia mellett nem lesz biztosított, egyes esetekben már hiány
jelentkezett. E probléma megelőzése, elkerülése érdekében növelni kell azok számát, akik a
továbbtanulásnál a természettudományi és műszaki képzési terület „veszélyeztetett” szakjait
választják a pályaválasztásnál. Ez a cél fogalmazódott meg 2000-ben, Lisszabonban, az Európai Tanács ülésén (LISBON, 2000), amely szerint a fő cél, hogy Európa a világ legversenyképesebb tudásalapú gazdaságává váljon. A Lisszaboni Stratégiában megfogalmazottakhoz kapcsolódott a 2004-ben, Brüsszelben megrendezett konferencia, amely a természettudományi és
műszaki képzés és kutatás kérdéseit helyezte középpontba (EUROPEAN, 2004.).
A felsőfokú képzésekre jelentkező hallgatói létszámadatokat tanulmányozva, hazánkban
és az EU országaiban is növekedést tapasztalunk az elmúlt évtizedben. A hallgatói létszám
legkevesebb másfélszeresére emelkedett, de vannak országok és időszakok a vizsgált intervallumon belül, ahol akár két és félszeresére nőtt (FÁBRI, 2010). A felsőoktatási trendeknek megfelelően a hallgatói létszám emelkedése mellett, a női hallgatók aránya és a hallgatói átlagéletkor növekedett, a felsőoktatási kínálat diverzifikációja valósult meg (BARAKONYI, 2009.).
Hazánkban a hallgatói létszám emelkedése nem volt egyenletes. Alakulását az 1. ábra
mutatja az elmúlt évtizedben.
1. ábra Jelentkezők és felvettek száma 2000-2011 között (összes jelentkező/felvett) (Forrás:
felvi.hu)

Ezek a számok lassú emelkedést mutatnak a jelentkezők számában, a 2004-től 2008-ig tartó
csökkenést követően. Ezen ingadozások annak ellenére tapasztalhatóak, hogy a bázis
korosztály számában jelentős csökkenés a népességfogyásból eredően nem mutatkozott.
Érdekes azonban megfigyelnünk ugyanezen időszak természettudományi és műszaki képzésre
jelentkezett és felvett hallgatóinak arányát a teljes létszámon belül, 2. ábra.
2. ábra Műszaki, informatikai és természettudományi képzésre felvettek aránya a teljes
létszámon belül (Forrás: létszámadatok: felvi.hu; grafikon: saját szerkesztés)

A felsőoktatásba felvettek számához viszonyítva a vizsgált képzési területekre bekerült
hallgatók aránya, száma inkább stagnálást, vontatott emelkedést és csökkenést mutat képzési
területtől függően, messze elmaradva az uniós átlagtól (EDUCATION, 2011).
A természettudományi és műszaki területen tanulók száma nincs összhangban azzal,
hogy napjaink globális környezeti és természeti problémáinak megoldása épp ezen képzési
területek népszerűségét kívánná, hogy elegendő számban képzett szakemberek segítségével a
fenntartható fejlődés eléréséhez tegyünk egyre nagyobb lépéseket. Ennek érdekében
társadalmilag, az emberiség számára fontos, hogy a vizsgált képzési területek népszerűségét
növeljük. Erre kevésbé hoz eredményt a keretszámok vagy ponthatárok technikai kezelése.
Az oktatási rendszer egészére ható változások szükségesek, hogy a természettudományi és
műszaki területek felé nőjön az érdeklődés. Az egyik problémát az jelenti, hogy a
középiskolai oktatás kevésbé gyakorlatorientált, a tanárok módszertani felkészültsége,
módszertani repertoárja nem mondható korszerűnek (ÁDÁM, 2008).
Mindezek azt mutatják, hogy a szóban forgó képzési területek helyzete nyugtalanító,
problémái megoldásra várnak.
A probléma felderítésére, orvoslására ad lehetőséget a nemzetközi konzorcium
Norvégia, Dánia, Nagy-Britannia, Olaszország, Szlovénia összefogása által indított projekt,
amely egy kérdőíves felmérés segítségével igyekszik a helyzetről minél több információt
gyűjteni. A természettudományos oktatás jelenlegi helyzetének megváltoztatására vizsgálatok
és intézkedések szükségesek, a nemzetközi mintához hasonlóan, abból tanulva (CAMILLA,

2004), (Qualifizierungsinitiative, 2008) a hazai kezdeményezések megjelölése mellett
(KURKÓ, 2008).
A kutatás célja, hipotézisei
A természettudományos felsőoktatásban egykori résztvevőként, jelenleg érintettként, egyre
inkább felkeltette az érdeklődésemet a fent vázolt, évek óta tartó tendencia a reálszakok
esetében, amely hasonlóan alakul nemzetközi színtéren és hazai intézményekben egyaránt. A
felsőoktatásról szóló számos tanulmány között nem készült még olyan, amely a
továbbtanulást, annak motivációját olyan aspektusban közelítené meg hazánkban, ahogyan az
Osloi Egyetem kutatói által elindított projekt. A nemzetközi IRIS (Interests and Recruitment
in Science) projekt kidolgozóival egyeztetve elindítottunk hazánkban is egy kérdőíves
felmérést, amely célpopulációját a természettudományi és műszaki képzés meghatározott
szakjainak hallgatói jelentik. A felmérés célja kideríteni, hogy milyen előzmények alapján
választották a megkérdezett hallgatók a természettudományi és műszaki tudományterület
valamely szakját, képzését, mennyire felel meg elvárásaiknak a képzés egy év távlatában és
milyen jövőbeli prioritásaik vannak. A kérdésekre kapott válaszok segítséget jelenthetnek
ezen szakterületek hallgatói létszámának kívánt szintre emelésében, a képzés igényeknek
megfelelő alakításában.
A kérdőív itemjei a lentebb meghatározott hipotéziseknél több összefüggés megállapítására is lehetőséget adnak, azonban a tanulmány terjedelmi korlátaihoz igazodva az alábbiak
vizsgálata olvasható jelen munkában.
Hipotézisek:
1) Korábbi iskolai tapasztalat meghatározó szerepet játszik a pályaválasztásnál, reálszak
választásánál (pl. jó tanár).
2) Akik a személyiségükhöz illőnek tartják szakjukat, elégedettek választásukkal és
a. könnyen tanulják a szak anyagát.
b. a tanulásra fordított idő nem rosszabb a vártnál.
c. nem gondolkoznak a szak elhagyásán.

Az IRIS projekt
Az Osloi Egyetem Dánia, Nagy-Britannia, Olaszország, Szlovénia egy-egy egyetemével,
főiskolájával vagy kutatóintézetével konzorciumként egy kérdőíves felmérő projektet indított
el az EU 7. keretprogram keretében 2008-ban (IRIS, 2008). Az IRIS egy együttműködésen
alapuló kutatási program, mely arra a kérdéskörre koncentrál, hogy kevés fiatal (ezen belül is
nő) választja a természettudományi, a technika/műszaki és a matematikai (TTM) területet a
továbbtanulásnál, illetve helyezkedik el ezen a területen. A projektben való részvételét az
indulás óta Európa 16 országa, más kontinensekről további 10 ország jelezte és kezdte meg.
Magyarország az Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszékének közreműködésével csatlakozott a projekthez. A kutatást több intézményben indítottuk 2011 tavaszán a
Debreceni Egyetem, a Nyíregyházi Főiskola, a Szent István Egyetem, a Miskolci Egyetem és
az Eszterházy Károly Főiskola a nemzetközi projektben meghatározott szakok hallgatóinak
bevonásával.

A kutatás eszköze, a kutatási minta, a kutatás módszere
A kutatás kérdőív segítségével zajlott. A kérdőíves kutatás kvantitatív módszer, amely standard adatgyűjtést jelent, az egyszerű alkalmazás, a megbízhatóság és a viszonylag egyszerű,
kódolható (zárt kérdések esetén) adatfeldolgozás és elemzés biztosításával.
A kutatás eszköze az IRIS projekt konzorciumi tagjai által összeállított kérdőív, amely angol
nyelven került kidolgozásra. A kutatási eszköz nemzeti nyelvre történő fordítása engedélyezett, betartva a projekt 2.2 dokumentumában útmutatóul foglaltakat. Jelen tanulmány alapját
képező felmérés magyarra fordított kérdőív segítségével zajlott (1. melléklet). A kérdőív 68
itemből áll, zömében zárt kérdéseket tartalmaz, amelyekre ötfokozatú fontossági skála, illetve
Likert-skála szerint kellett választ adni.
A kutatási minta az IRIS projektanyagban leírtak szerint világosan, pontosan meghatározott. A Nemzetközi Osztályozási Rendszert alapul véve (ISCED, 1997), alkalmazva határozták meg a projekt kidolgozói azon alanyok körét, akik a vizsgálatba bevonhatóak. Így 2
átfogó képzési szakterületen, tudományterületen belüli összesen 8 képzési szakmacsoporthoz
sorolható szakterületekre, képzési programokra jelentkezett és felvett hallgatók jelentik a
célpopulációt (biológia és biokémia, fizika, kémia, matematika és statisztika, számítástechnikai tudományok, továbbá műszer és fémipar, gépgyártás, elektronika és vegyipar). A vizsgálati személyek – a projektanyagban megadott ISCED kódokra alapozva – az alább megnevezett szakok hallgatói lehettek a vizsgált 5 intézményben: biológia, fizika, földrajz, kémia,
környezettan, matematika, programtervező informatikus, mérnök informatikus, gazdaság
informatikus, környezetmérnök, gépészmérnök, mechatronikai mérnök, közlekedésmérnök.
Olyan ellentmondások nehezítették a résztvevők körének meghatározását, hogy az
egyes szakok valamely képzési területhez való besorolása nem pontosan definiált hazánkban,
legfőképp talán a szakburjánzás időszakában akkreditált modern szakok esetében.
A felsőoktatásról szóló törvény besorolása szerint a természettudományi területhez
tartozó szakok némelyike a képzési követelmények tekintetében műszaki besorolású, míg
akad műszaki képzési terület, amely az agrárképesítési követelmények szerint szabályozott
(NEMZETI Erőforrás Minisztérium, 2006).
A felmérésben való részvétel önkéntes alapon, anonim zajlott, valamely, a szak kötelező
tárgyának órája előtt vagy végén, 2011. április utolsó hetében, illetve május első hetében.
A kérdőíves felmérés válaszai SPSS statisztikai szoftver segítségével kerültek
feldolgozásra, gyakorisági eloszlásokat és korrelációs vizsgálatot készítettünk (SAJTOS, 2007).
Az SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) program kifejezetten statisztikai
elemzések elvégzésre, társadalomtudományi kutatásokhoz készült, amely az Excelhez képest
több előnnyel is rendelkezik, és alkalmas tudományos kutatások adatelemzésére (FALUS,
2008). Gyakorisági eloszlások számításán túl, korrelációs vizsgálatok is készíthetőek segítségével. A kérdőívre adható válaszok, változók kódolás után kerültek rögzítésre az adatsablonban, majd értékelésre az alább ismertetett eredményekkel. A táblázatokban és a grafikonokon szereplő egyes válaszlehetőségekhez rendelt megnevezések csak az értékelés fázisában
lettek a válaszlehetőségek helyébe rendelve (a számskála értelmezéseként) a program biztosabb használata érdekében. Így ezek esetleges helytelen megnevezése nem befolyásolta a
válaszadókat.
Eredmények
883 hallgató töltötte ki a kérdőívet 2011. április vége és május folyamán, az öt, előzőekben
ismertetett intézményekben, a célpopuláció körében. A válaszadók több esetben nem adtak

választ bizonyos kérdésekre, így az egyes kérdésekre válaszolók össz-számában eltérés
mutatkozik. Az 1. táblázat jól mutatja, hogy a műszaki és informatikai képzési területek
erősen maszkulin szakok.
1.táblázat A válaszadók képzési területek és nemek szerinti megoszlása
Képzési terület
Nő
Természettudományi
344
Műszaki
12
Informatikai
14

Férfi
236
99
167

A válaszadókat szakok szerinti bontásban mutató diagramon is látszik (3. ábra), hogy mely
szakok azok ahol kevesebb a hallgatói létszám. Ez a tendencia érvényes ezen szakok hallgatói
arányára országos szinten is.
3. ábra Válaszadók megoszlása szakok szerint

A válaszadók többsége a felmérés időpontjában 19-21 éves volt (4. ábra). Jelentős azok
száma, akik korábban más természettudományi vagy műszaki szakon hallgatók voltak.
Arányuk a válaszolók körében 20 %. Fontos megjegyeznünk, hogy a minta mintegy 20 %-a
nem volt hajlandó erre a kérdésre választ adni. Ennek okát is érdemes lenne körüljárni.
4. ábra A válaszadók koreloszlása

A minta jellemzése után a kutatás szempontjából jelentősebbek azok az eredmények, amelyek
a továbbtanulásnál meghatározó tényezőkről adnak információt.
A szakválasztást befolyásoló tényezők közül a tárgy iránti érdeklődés a leginkább
meghatározó. A minta igen kis százaléka vetette el ennek jelentőségét. Összevonva a „többnyire fontos” és „nagyon fontos” válaszokat e kérdéscsoport kapcsán, akkor egyértelműen
látszik, hogy mely tényezők a leginkább meghatározóak (5. ábra).
5.

ábra A szakválasztást befolyásoló tényezők

Ugyanezt képzési területekre lebontva jelentős különbségek is látszanak (6. ábra), amelyek a
képzési területek sajátosságaival is magyarázhatóak.

6. ábra A szakválasztást befolyásoló tényezők képzési területek szerinti bontásban

7. ábra Hallgatói tapasztalatok képzési területek szerint

A hallgatói tapasztalatokat vizsgálva megállapítható, hogy a szakot személyiségükhöz illőnek
tartotta a minta több mint 70%-a, amikor a többnyire elégedett és teljes mértékben elégedett
válaszokat összevontuk. A tanítás ütemével a megkérdezettek 52 %-a tud lépést tartani,
ugyanakkor 62 %-uk érdeklődőbbé vált a kezdetekhez képest.

A hallgatói tapasztalatok jelentős különbségeket mutatnak a fenti kérdésekben, ha a
képzési területeket külön vizsgáljuk, 7. ábra. Az informatikai terület hallgatói gondolják
legkevésbé személyiségükhöz illőnek szakjukat, csak 64 %-uk vallotta azt magáról, hogy illik
hozzá. Ők váltak legkevésbé érdeklődőbbé a szakjuk iránt a kezdetekhez képest. A műszaki
területen tanulóknak mindössze 20 %-a tanulja könnyen a szak anyagát.
2. táblázat Khi négyzet próba értékei a vizsgált változók korrelációs vizsgálata alapján
A tanulásra fordított
Lépést tud tartani a
Nem gondolkozik a
idő nem rosszabb a
tanítás ütemével
szak elhagyásán
vártnál
Úgy érzi a
szak illik a
p<0,02
p<0,001
p<0,001
személyiségéhez
Azt, hogy a hipotéziseknél felsorolt tényezők között összefüggés van, a korrelációs vizsgálatok mutatják (2. táblázat). Sikeres, személyiséghez illő szakválasztás esetén a hallgatói élet első éve során kedvező összefüggés, szignifikáns összefüggés mutatkozott a vizsgált változók
körében, amely a kutatás hipotéziseit igazolta.
Összegzés
A vizsgált képzési területek hallgatói létszáma növelhető lehet, ha a hozzájuk kapcsolódó
iskolai élmények, tapasztalatok pozitívabb irányba mozdulnának el. Ez a középfokú oktatási
rendszer erre irányuló változásaival érhető el.
Az átgondolt pályaorientáció csökkenti a szakelhagyások és kudarcélmények számát.
Ez mutatja, hogy mennyire fontos, hogy a továbbtanulást az érdeklődési kör kell, hogy
meghatározza és ne az, hogy mely felsőoktatási szakokra könnyű bekerülni.
Véleményünk szerint a ponthatárok és felvételi keretlétszámok technikai kezelése nem hoz
eredményt a kérdésben. Vonzó pályaképek, az igényeknek megfelelő modern természettudományos oktatás kialakítása a cél.
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SZILÁGYI MAGDOLNA
SZUBJEKTÍV NARRATÍVA A HAZAI TANÍTÓKÉPZÉSRŐL

Összefoglaló
A „Bologna Hungaricum” rendszerben a tanítóképzés – különösen annak idegen nyelvi képzési területe több jellemzőjében hasonlítani látszik az eredeti koncepcióra. A dolgozat ezt
szándékozik bemutatni fejlődési folyamatában a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai
Csere János Kar képzési példáján keresztül
Kulcs- és tárgyszavak: idegennyelv-oktató tanító, műveltségterület, minőségbiztosítás – és
ellenőrzés, módszertani kultúra
A Subjective Narrative on Elementary School Teacher Training in Hungary
Summary
In the system of „Bologna Hungaricum” elementary school teacher training, especially the
one focusing on foreign language subject area, show similarities with its original form. This
contribution intends to introduce this feature by the example of the process of its development
at the Faculty of Apáczai Csere János, University of West Hungary.
Keywords: elementary school teacher specialised in foreign language instruction, subject
areas, quality management, methodology
Bevezetés
Dolgozatomban szeretném bemutatni a magyarországi tanítóképzés idegen nyelvi területének
főbb összefüggéseit intézményünk, az egykori önálló Apáczai Csere János Tanítóképző
Főiskola, majd a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Győr példáján. A
rendszerváltással egy időben a négyéves idegennyelv-szakos tanítóképzés országos bevezetése példaértékű kezdeményezés volt. A hagyományosan jó általános képzési potenciállal
rendelkező tanítóképzők mellé felsorakoztak újonnan létrehozott intézmények is, mely
körülmény aztán néhány éven belül részben erodálta a minőséget, illetve telítette a piacot. Az
egyértelműen sikeres képzés megszüntetéséhez emellett a hároméves főiskolai tanítóképzés
többi intézményi szereplőjének rosszallása is társult. A minden műveltség-területre vonatkozóan négyéves képzésre való átállás állandósuló versenyhelyzetet teremtett intézményen
belül, de az intézmények között is. Az első átfogó országos akkreditáció (1996) nagy izgalmak közepette zajlott. Intézményünk kiváló minősítést kapott. Jövő iránti elkötelezettségünk
jeleként átalakítottuk a tantárgyi struktúrát, még nagyobb hangsúlyt fektetve a gyakorlatorientáltságra. A tanító szakot (is) érintő társadalmi presztízscsökkenés miatt lefelé tendáló
hallgatói létszám miatt új szakokat indítottunk az intézményben. Így ismét más hangsúlyok
alakultak ki. A hallgatói szükségletek, motivációk is nagymértékben változtak, amelyek a
módszertani kultúra folyamatos fejlesztését tették szükségessé. Az oktatói stábunk széles

körűen megalapozott szakmai potenciál birtokában szeretné remélni, hogy az oktatásügy
Európához igazodva fejlődik tovább.
Szándékom szerint leírom a hagyományos értékítélet szerint a felsőoktatási hierarchia
alján elhelyezkedő képzés előremutató –helyenként példamutató – jellemzőit.
A Bolognai Nyilatkozatban megfogalmazott elvárásokat több évtizedes tapasztalatom
szerint a tanítóképzés idegen nyelvi területe sok szempontból megvalósította: A strukturális
jellemzők mellett a mobilitást elősegítő tényezők, így a sikeres(ebb) munkaerő piaci részvétel
lehetősége is integráns része a képzésünknek.
Kutatási módszer
Kutatásomban a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Győr tanterveit és
egyéb vonatkozó dokumentumait vizsgáltam. Személyesen 18 éve tanítok az Idegennyelvi és
Irodalmi Tanszéken, így az oktatást közvetlenül átéltem. A hallgatókkal minden félév végén
evaluálást végzünk, ami alapján módosítjuk, korrigáljuk az oktatási tartalmakat és eljárásokat.
Öt évig tanszékvezetőként tevékenykedve középvezetői szinten is ismerem a mozgatórugókat.
A kar felső vezetőivel személyes interjúkat is végeztem. Mindezekhez kapcsoltam a transznacionális projektekben szerzett tapasztalataimat is.
A vonatkozó szakirodalom rövid áttekintése
A magyarországi tanítóképzés Mária Terézia „Ratio Educationis” rendelete alapján indult el.
A több mint 230 éves múltra visszatekintő intézményünk jogelődje 1778. július 1-jén nyílt
meg a császárnő rendelete alapján szerveződve. Mintegy a peregrinus tevékenység újjáéledéseként Nyugat-Magyarország tanítójelöltjein kívül számosan szereztek mesterségbeli tudást
messzebbi tájakról, így Munkácsról, Kolozsvárról, a Felvidékről, de az elsők között grazi diák
neve is szerepel. Az intézmény működésének évszázadai alatt az első időkben egyházi
fenntartású volt, majd a huszadik század során egyre inkább az állami fennhatóság
érvényesült. Kezdetektől fogva szoros volt a képzés kapcsolata a gyakorlattal, ennek
szellemében, már 1893-ban önálló gyakorlóiskola is kapcsolódott a képzéshez. A tanulmányi
idő két-három év volt – a különböző oktatási kormányzatok döntései szerint. A huszadik
századi háborúk ezt az intézményt is korlátozták a fejlődésben, amit az 1948-as államosítás
még tovább bonyolított. 1959. szeptembertől felsőfokú tanítóképző intézetként folyt tovább a
munka, majd 1975-ben nevében is főiskolává vált. A bicentenáriumi ünnepségeken Országos
Tudományos Diákköri Konferenciának is helyt adott. Intézményünk az egyik bölcsője a mai
napig változatlanul a Kazinczyról elnevezett „Szép magyar beszéd” mozgalomnak. A
rendszerváltáshoz oktatási nóvumként a nyelvoktató tanító szak indítása kapcsolódik. 1992ben ismét nyitottunk a képzésben a külföld felé: Dunaszerdahelyen és Rév-Komáromban
megkezdte a főiskola a szlovákiai magyar anyanyelvű tanítók képzését. 1994-ben kezdődött
az a folyamat a művelődésszervező szak elindításával, amely a tanítóképzés egyediségét
megtörte. Az évek során szociálpedagógus képzéssel, idegenforgalmi ügyintéző, idegenforgalmi szakmenedzser OKJ-s felsőfokú képzéssel, a tanulásban akadályozottak pedagógiája
szakkal, majd az idegenforgalom és szálloda szakos hallgatók képzésével bővült a kínálat.
Jelenleg ezeken kívül még rekreáció és egészségfejlesztés szakon képzünk hallgatókat. Az
1996/97-es tanévben lefolytatott intézményi akkreditáció kiváló minősítéssel végződött,
amiből joggal éreztük úgy, hogy a változásban jelen van az állandóság is. A felsőoktatás
szerkezeti átalakításának jegyében integrálódtunk több intézménnyel, és így 2000. január
elsejével létrejött a Nyugat-magyarországi Egyetem négy városban (Sopron, Győr, Moson-

magyaróvár, Székesfehérvár) hét karral, ami 2008-tól a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Tanárképző Főiskola csatlakozásával tízkarúvá bővült. Az integráció már a piaci viszonyok
közepette érzékelhetően egyre több problémát cipelő magyar felsőoktatás helyzetének jobbítási szándékával zajlott.
A piac szerepéről, illetve az oktatásügy különböző anomáliáiról a Polónyi - Tímár
szerzőpáros (POLÓNYI - TÍMÁR, 2001) írt nagysikerű könyve több szempontból vizsgálja a
jelenséget és a folyamatot. A minőségről szólva megállapítják, hogy „… az oktatás minősége
akkor megfelelő, ha az oktatás eredményeként szerzett tudás, ismeretek és készségek átlagos
minősége kielégíti a pályakezdőket foglalkoztató vállalatok és szervezetek követelményeit.”
Vizsgálódásukba bekapcsolták a hatékonyság fogalmát is, azaz az oktatásra fordított
erőforrások hasznosulását, vagyis „… a kielégítő vagy annál jobb minőség és eredmény
elérését a legkisebb költségráfordítás mellett, vagy fordítva, adott ráfordítással a legjobb
oktatási minőséget és eredményt célszerű elérni.” (POLÓNYI - TÍMÁR, 2001:18) Eszerint lehet
jól, de drágán, rosszul és olcsón, de ad absurdum rosszul és drágán is működtetni egy oktatást.
A jól és olcsón párosítás nem szerepel a műben, de a gyakorlatból tudhatjuk, hogy igazi
hivatástudattal megáldott pedagógusok közreműködésével ilyet is lehet csinálni, de ezek a
jelenlegi palettán inkább fehér hollónak számítanak, minthogy a rendszer meghatározó elemei
lennének. Az oktatás minősége a magyar oktatáspolitika évtizedek óta állandóan deklarált
általános követelménye. Az oktatáspolitika ennek teljesítését az oktatási intézmények, a
pedagógusok feladatának tekinti. Ugyanakkor a minőségi követelmények mindenekelőtt a
fejlesztéspolitika céljai és módszerei következtében – egyes elitiskolákat és szakokat kivéveaz oktatás és szakképzés széles területén, tartósan és állandóan háttérbe szorulnak a
mennyiségi fejlesztés mögött.
A nyolcvanas évek végéig a tanfelügyelők és az érettségi elnökök reszortja volt, hogy a
minőségen őrködjenek az alsó és középfokú oktatásban. A központilag kinevezett egyetemi
tanárok és más vezetők pedig a felsőoktatás minőségét voltak hivatottak biztosítani. A
rendszerváltással megváltoztak a felhasználók igényei, ezzel együtt a nemzetközi vizsgálatok
eredményei tükrében egyre többen kezdtek aggódni a magyar oktatás minőségéért. Így
hamarosan elkezdődött az értékelés és minőségbiztosítás konjunktúrája az alsó és középfokú
oktatásban. A felsőoktatásban pedig az USA-ból hozott, kezdetben adaptáció nélküli
kézikönyv alapján kezdődött az önértékelés, vagyis az akkreditáció. A különböző nemzetközi
felmérések, de különösen a PISA-felmérés elég keserű képet mutatott fel, ami elhomályosította a korábbi szlogeneket, hogy tudniillik milyen jók vagyunk a nemzetközi diákolimpiákon.
Hiszen ezek a ragyogó teljesítmények kimutathatóan néhány „versenyistállóhoz“ kötődnek, a
tömegoktatáshoz vajmi kevés közük van. Különösen a szövegértésben, hiszen az „… nem az
olvasáskészség színvonalát, hanem a munkateljesítmények, valamint az önkifejezés és a társas
érintkezés nélkülözhetetlen eszközeként funkcionáló tudást méri.” (POLÓNYI - TÍMÁR,
2001:19) A szerzőpáros szerint a probléma alfája és omegája a pedagógusok keresete. Ennek
érzékeltetésére a GDP/fő arányszámot mutatják be különböző országok példáján. A legfejlettebb országokban a tanítók a GDP-hez viszonyítva húsz, a középiskolai tanárok negyven
százalékkal keresnek többet. Kevésbé fejlett, régi piacgazdasággal rendelkező országokban
közel kétszeres az arány. Korea esetében két és félszeres. Magyarországon 80-100%-ról
beszélhetünk. Bár ezek az arányok az ezredforduló adatsorait tükrözik, alapvetően tulajdonképpen, azóta sem változott a helyzet, az egyszeri ötven százalékos béremelés ellenére sem,
mert azt hamar felemésztette az infláció. A legnagyobb probléma az, hogy nemcsak
nemzetközi összehasonlításban maradnak el a magyar pedagógus jövedelmek, hanem a hazai
egyéb diplomásokkal összehasonlítva is. Az ötvenes évek erőszakos „munkáshatalmi“
intézkedései ma is meglátszanak a béreken. Az ezzel kapcsolatos adatsor azt mutatja, hogy

míg 1938-ban egy fizikai munkás 100% béréhez képest a tanító 240%-ot keresett, addig ma
ez az arány csak 100:108%. Míg középiskolai tanárok esetében az 1938-as arány 100:390, az
egyetemi tanárok esetében pedig 100:790(!), addig a mai helyzet 100:130, illetve 100:148%.
(POLÓNYI - TÍMÁR, 2001:31)
Az oktatásügy (is) Európa szerte válságban van. Ennek felismerése vezetett azokhoz a
konferenciákhoz és dokumentumokhoz, amelyek előkészítették a Bologna-folyamatot.
Ahogyan a „Rendszerváltás a felsőoktatásban” c. műben (BARAKONYI, 2004) olvashatjuk, az
európai felsőoktatási intézmények jelene és jövője a világméretű globalizációs folyamat szélesebb összefüggésében jelenik meg (i.m. 327.). Létszükséglet az együttműködés, a megújulás,
az átjárhatóság. A Bolognai Nyilatkozatban felsorolt prioritásokat (BARAKONYI, 2009):
 könnyen érthető és összehasonlítható fokozatot adó képzési rendszer
 két fő képzési ciklus
 kreditrendszer
 mobilitás elősegítése
 minőségbiztosítás: összehasonlítható kritériumok
 felsőoktatás európai támogatása (i.m. 277.)
A dokumentum tízéves évfordulóján elkészült 2009-es Leuveni Nyilatkozat részleteiben is
megerősíti, és cselekvési programot is rendel hozzá. Ez a cselekvési program 2020-ig tartalmazza a távlatokat. A jövőt szeretné megalapozni ez a realista dokumentum is.
A bolognai folyamat magyarországi bevezetése és működtetése számtalan anomáliával
járt. A nem következetesen megtervezett lépések, a szerves egymásra épülés hiánya sok kudarchoz vezetett, amiben bűnbakként maga a Bologna-eszme lett pellengérre állítva. Jelen
állapotok szerint ennek a bűnbakkeresésnek esik áldozatul a pedagógusképzés, amennyiben
visszaállítódik az egy osztatú képzés. Ezzel is távolodunk Európától. Úgy tűnik, mintha
Magyarországon megállt volna az idő, vagy még inkább visszafelé forognak a kerekei. Átfogó
felmérések megállapításaival és ajánlásaival dacolunk, mint amilyen az OECD-jelentés.
Nálunk a felsőoktatás a vitákban áll a középpontban, nem a nemzeti tervekben. Az elszámoltathatóság és a teljesítmény a zavaros elképzelések közepette továbbra sem tűnik mérvadónak.
Azzal, hogy a finanszírozásban az állam szerepe drasztikusan csökkenni látszik, nem támogatjuk sem a minőség fejlődését, sem „a legkevésbé reprezentált csoportok részvételének javítását.” A felsőoktatásban is megjelenő, bár nemzetközi mércével mérve egyáltalán nem kívánatos „hungarikum”, amellyel nagyon kevés egyetem érheti el a kutató státuszt, csökkentjük a
kiválóság elérhetőségét. „Átfogó nemzetköziesítési stratégia kidolgozása” helyett az ország
tényleges szükségleteivel nem számolva egy anakronisztikus „nemzeti oktatásügy” van
kialakulóban.
A folyamat fejlődése
Az idegennyelv-oktató tanítóképzés rövid virágzása
A rendszerváltozáshoz kapcsolódóan beindított képzés hátterében gazdaságpolitikai döntés
állt. A döntéshozók az általános iskolai nyelvoktatás alapjait akarták ezzel megerősíteni.
Azokra a hazai és külföldi tanulmányokra és felmérésekre támaszkodtak, amelyek a nyelvtanulás korai kezdésének szükségességét bizonyították. Tényszerűen ismert volt, hogy kevés a
módszertanilag és nyelvileg kompetens tanító/tanár. A döntéshozatalt tovább erősítette az a
tény, hogy a lakosság csak kis hányada beszél idegen nyelveket, aminek az okai
az oktatási rendszerben is keresendők.

A nyelvszakos képzés keretében az 1990-es évek elején-közepén angol, német, francia
és olasz nyelvből képeztünk tanítókat, tehát akik a többi tantárgyat is képesek tanítani, jól
ismerve a tanulók korosztályi jellemzőit is. A legsikeresebbek szép számban folytatták a főiskola után tanulmányaikat külföldi egyetemeken. Az itthoni általános iskolákban pedig
szívesen fogadták végzett hallgatóinkat. Pár év alatt világossá vált, hogy ilyen hallgatói létszám olasz és francia nyelvből túlzott, ennek következtében, valamint azért, mert a gyakorló
tanítás is egyre nehézkesebbé vált, az olasz nyelvszakos képzést nem folytattuk tovább,
francia nyelvből pedig kétévenként indítottunk évfolyamot. Ez a rendszer folytatódott aztán a
VMT- képzésben is, de immáron angol és német nyelvből is csak egy-egy szemináriumi
csoportban.
1.ábra: Nyelvtanító szakos idegen nyelvi óraszámok
Tantárgy/Félév
Nyelvtan

I
3gyj*
45
Nyelvés 5gyj
stílusgyakorlat
75
Fonetika
1gyj
15
Országismeret

II
3 k*
45
5k
75
1k
15

III
3 gyj
45
4gyj
60

IV
3 gyj
45
4gyj
60

V
3 gyj
45
3gyj
45

VI
2sz*
30
3gyj
45

Óraszám
255

3gyj
45

3gyj
45

438

2gyj
30
3gyj
45

2gyj
30

3k
45

2k
22

2gyj
30

Irodalom

Tanítás

VIII

30

Gyermekirodalom

Módszertan

VII

2gyj
30
3ai*
45

52
75

2gyj
30
1ai
15
3gyj
45

Összóraszám

2k
22
1ai
15
6gyj
66

52
131
156
1189

Forrás: Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola 1992/93-as tanterv (intézményi irattár)
* gyj= gyakorlati jegy, k= kollokvium, sz= szigorlat, ai= aláírás

A külföldi kulturális képviseletek és nagykövetségek fejlődést támogató közreműködése a
képzésben
Az akkori államközi szerződéseknek és a nyugati munkaerő - piaci helyzetnek köszönhetően
minden nyelvből kényelmesen el voltunk látva lektorokkal, így nagyon színes és széles
autentikus palettát tudtunk nyújtani a többnyire már belépéskor nyelvvizsgával rendelkező
hallgatóknak. A külföldi kulturális képviseletek (British Council, Goethe-Institut,
Österreichishes Kulturinstitut, Alliance Francaise, Olasz Kultúrintézet) segítségével oktatóinknak rendszeresen lehetőségük volt hazai és külföldi konferenciákon, továbbképzéseken
való részvételre. A finanszírozást is az adott állam vállalta. Osztrák segítséggel készült el a
német nyelv tanításának tanterve, amelyben az összes hazai tanítóképző főiskola képviseltette
magát. (Lehrplan der Grundschullehrerausbildung)

A módszertani kultúra fejlődése-fejlesztése
Az idegennyelv-oktató képzés elején, ahogyan ez az 1.ábrán látható, a „klasszikus” egyetemi
tantárgy elnevezések és - tartalmak domináltak. A külföldi kulturális intézetek ösztönzésére
gyarapított és megújított oktatói módszertani kompetenciáink állandó változásokat indukáltak.
Pezsgő többnyelvű szakmai élet folyt az idegennyelvi tanszéken.
A változásban megmaradt állandó elemként az első év végén a komplex alapvizsga, és a
hatodik félév végén a nyelvtan- szigorlat. Mivel egyre kevesebb hallgató választott idegen
nyelvi szakdolgozati témát, bevezettük a szemeszter- dolgozatot, először a hetedik félév
részeként, majd áttettük a hatodik félévre, és ezzel együtt a nyelvtan szigorlat szerves részévé
vált. A gyermekirodalom és az idegen nyelvi tantárgypedagógia kezdetben külön
tantárgyként, de egymástól nem teljesen függetlenül szerepelt, a VMT- képzésben nagy
hangsúlyt fektettünk a két tantárgy integrálására. Majd a kredit- rendszerű képzésben már
megnevezésében is összetartozott olyan megközelítéssel, hogy a kisiskolások idegen nyelv
elsajátításában a gyermekirodalmi alkotások szakszerű didaktikai- módszertani megközelítése
a legfontosabb, tehát a gyermekirodalom képezi a tantárgypedagógia alapját. Hasonló módon
integrálódott az irodalom és az országismeret is.
A kredit-rendszerű képzésben új tantárgyként jelent meg a „Tanulási stratégiák” nevű
modul a IV. félévben. Itt tovább kellett szűkítenünk a tantárgyak körét, és egyre nagyobb
hangsúlyt kellett helyeznünk a hallgatók önálló munkavégzésére.
A többnyelvűségi programok az Európa Tanács támogatásával az elmúlt 15 évben
lassan kezdenek beépülni a tantervi ajánlásokba, valamint a sürgető nyelvi-kulturális iskolai
elvárások nyomán az iskolai gyakorlatba is, elsősorban ott, ahol a multikulturalitás az
osztálytermekben már több évtizede jellemző.
A többnyelvűségi megközelítések a nyelvtanulást, a nyelven történő tanulást egységben,
integráltan kezelik. Részben a nyelvi kompetenciák fejlesztését célozzák (integrált nyelvoktatás, szövegértés rokon nyelveken), részben metanyelvi képességeket, metakognitív és kognitív
stratégiákat fejlesztenek ismert és ismeretlen nyelvek megfigyeltetésével, elemeztetésével
(nyelvi fogékonyságfejlesztés, szövegértési feladatokon keresztül (szövegértési kompetencia
fejlesztése rokon nyelveken). Kidolgozásukat elsősorban az az elv vezérelte, hogy már az iskolai oktatás kezdetekor a gyermekekkel megkedveltessék a nyelvi sokszínűség (és saját nyelveik sokszínűségének) gondolatát, hogy a többnyelvű és az egynyelvű gyermekekben a nyelvi
változatosságot megtapasztalva még inkább tudatosodjanak a nyelvek. Másfelől, a diákok
iskolai tanulmányai során folyamatosan ható alapul is szolgálhat. (CANDELIER et ai, 2008).
A többnyelvűségi programok kezdenek beépülni az oktatási programokba, empirikus
kutatások is folytak, amelyek megtámogatják alkalmazásukat (elsősorban a nyelvi fogékonyságfejlesztés és rokon nyelvek közti szövegértés esetében), valamint az oktatáspolitikai
ajánlások is számolnak velük. Emellett tananyag adatbázisok is elérhetők (CARAP projekt:
http//:carap.ecml.at.)
A tanító szakos német nyelvi műveltségterületű hallgatók képzésének folyamatában
kialakítottunk az évek során egy oktatási műhelyt, ahol a hallgatók a tanítási gyakorlatukhoz
szükséges módszertani eljárásokat, ötleteket kipróbálhatják.
Áttérés a műveltségterületi képzésre és a kredit- alapú értékelésre
A második korszakot az általánossá vált négyéves tanítóképzésbe ékelt idegen nyelvi műveltségterület bevezetése jelentette a Nemzeti Alaptanterv felosztásának megfelelően 1995-ben
940 órával.

A jelenlegi kreditalapú képzést nálunk 2003-ban kezdtük nagyságrendben hasonló
óraszámmal, mint a VMT- képzést. Ebben a képzésben a tantárgyak elnevezése is mutatja a
jelentős változást a korábbiakhoz képest. Érdekességként láthatjuk, hogy egyes „B”-(kötelezően választható) tantárgyaknak , sőt még az „A”-típusú kötelező szigorlatnak sem volt
kreditpont értéke. Ugyanakkor a teljesítés a képzési kimeneti követelmény részét képezte,
tehát megkerülhetetlen volt.
2006 őszén ismét új korszak köszöntött ránk a BA és MA térnyerésével, amelyben
ismét jelentősen csökkent a nyelvi óraszám a választott műveltség területen, mindösszesen
540-re, amint ez a 2. ábrán látható.
2.ábra: Angol/német nyelvi műveltségterület tantervi hálója
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Forrás: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar 2006/2007-es tanterve
(intézményi irattár)
* e= évközi jegy, v= vizsgajegy

Hallgatói motiváció és szükséglet
A tantervi követelmények teljesítéséhez a hallgatóknak először meg kell tanulniuk önállóan és
hatékonyan tanulni, és ez meglehetősen nehéz. Nem csak az a probléma, hogy a mostani ifjú
generációknak „megváltozott a gyerekkora” a szülőkhöz, nagyszülőkhöz képest, hanem még
inkább az, hogy a kommunikációs világuk lett gyökeresen más. Egyrészt a média elkényezteti
őket, de még inkább leszoktatja őket a kreatív gondolkodásról és az ezt követő örömteli
tevékenykedésről. A háttér-okok összetettek: a szülők stresszes életmódjától kezdve azok
munkanélküliségén keresztül az ebből gyakran következő „lassez fair” nevelési stílusig.
Természetesen igazságtalan lenne csak a családi hátteret megnevezni okként, hiszen az
iskolapadban is eltöltenek 12 évet a főiskola előtt hallgatóink. Bizony az „iskolapadban” is
sokféle magyarázat található passzivitásukra. Többek között a feldolgozásban és számonkérésben domináló írásbeliség, ami bizonyos mértékig „arctalanná” teszi a tanulókat, a papír
egyfajta álarc, ami elrejti hiányosságaikat, vagy legalábbis nem olyan kínosan nyilvánvaló,
mint egy szóbeli produkció esetén, és így a „kevesebb is elég”, a majd „megúszom valahogy”
lesz a jelszó. Ámde az egész életet nem lehet örökké megúszni...
A kudarc irányába hat a korán elkezdett „minőségi” differenciálás is, az állandósuló jó
és kevésbé jó csoportokkal, ez önbizalom-vesztéshez vezet, csökken a motiváltság.
A korai idegennyelv tanításnál-tanulásnál különösen fontos, hogy a tanító rendelkezzen
hatékony, célirányos, modern módszertani kultúrával a nyelvet, a tanulókat és a társas kapcsolatokat, tanulási munkaformákat illetően, mert csak így tudja elősegíteni az adott idegennyelv
minél könnyebb elsajátítását. Sajnos, ez ügyben is jócskán vannak még hiányosságok, a tanító
sokszor nem rendelkezik a szükséges potenciállal, így kölcsönös kínlódássá válik az a
folyamat, amelynek játékosnak, könnyednek és eredményesnek kellene lennie.
A keserű tapasztalatokat szerzett tanulóknak a negatív lelki élmények mellett azzal is
szembesülniük kell, hogy az adott idegen nyelven „nem tudnak semmit”, vagy maximum a
nyelvtanról vannak hézagos ismereteik, hiszen ezt, mint kézzelfogható, kézenfekvő dolgot a
legkevésbé rátermett tanító/tanár is igyekszik „megtanítani”. Sajnos, a tanulók ettől még nem
tudják a nyelvet kreatívan használni, pedig kezdettől fogva ezt kellene szem előtt tartani.
Az ilyen buktatókon keresztül az érettségin átvergődött tanulók jönnek aztán hozzánk
diplomát szerezni. Eredményeik illetve leginkább eredménytelenségük alapján arra esélyesek
csak, hogy a jelenleg takaréklángon működő szakirányokra bejussanak, és a tanítóképzés is
most sajnos ilyen.
A tanítói hivatás – A szakma ellehetetlenülése
Főiskolai karunkon az egyszakos tanítóképzés már évek óta nem meghatározó szakirány.
A nappali tagozatos képzés mellett kétéves posztgraduális formában tartunk
diplomakiegészítő képzést diplomás tanítóknak angol és német választott műveltségterületen
heti egynapos foglalkozás keretében. Egyre gyakoribb, hogy nem tanítanak, mert
 munkanélküliek,
 gyermekgondozási idejüket töltik,
 más szakon is tanulnak párhuzamos képzés keretében,
 még nem kaptak tanítási lehetőséget.
Ilyen módon az iskolával kapcsolatos interaktív viszony gyakorlati aspektusai kevésbé
hordozhatnak személyesen átélt jelleget, a saját gyakorlati példákat, problémákat ritkábban
lehet a szemináriumok kiindulópontjává tenni. Tehát itt is találkozunk a heterogenitással, több
szinten is, hiszen a nyelvi készségekben is ugyancsak nagy különbségek tapasztalhatók.

Ebből kiindulva, mindenképpen gyökeresen meg kell változtatni a képzésük menetét. Ebben
nagy lehetőséget látunk a nyelvi portfólió tanítókra/tanítók által alakított változatában. Saját
fejlődésének nyomonkövetésén keresztül módja van a leendő nyelvtanítónak egy objektív
látásmód kialakítására a tanulástechnikákat, - stratégiákat illetően, így remélhetőleg nagyobb
empátiával lesz képes a kisgyermekek idegennyelv-elsajátításának tervezésére és megvalósítására.
Tanítóink elhelyezkedése német nyelvterületen
Az elmúlt 4-5 év egyre gyakoribb tapasztalata, hogy végzett hallgatóink egy mobilis része
külföldön telepedik le, és kérik tőlünk a hivatalos igazolást a képzésük tartalmáról, hogy iskolában alsó tagozaton taníthassanak. Ezeknek az egyéni sikereknek örülünk, ugyanakkor
fájlaljuk, hogy hazai terepen nincs számukra hely, ahogyan ez a hallgatói utánkövetéses adatokból többnyire kiderül.
Minőségellenőrzés: Akkreditáció és következményei
Az első átfogó intézményi akkreditációra 1996-ban került sor. Mindenki számára új volt ez a
minőségellenőrzési forma, és az adathordozó is, mivel ekkor szembesültünk először a digitális
rögzítés kihívásaival. Intézményünk kiváló minősítést kapott, nem utolsó sorban az idegen
nyelvtanítás nemzetközi standardnak való megfelelésével. A babérjainkon egy percig sem
pihenhettünk, hiszen épp a műveltségterületre váltás időszakában voltunk.
Az évek során további átvilágításokra került sor, már kevesebb csinnadrattával, ugyanakkor talán kiegyensúlyozottabb teljesítménnyel. A látogató bizottságok mindig elégedettek
voltak a helyszíni tapasztalatokkal. A kapott ajánlásokat igyekeztünk mielőbb érvényesíteni
az oktatási folyamatokban.
Új szakok megjelenése az intézményben:
A tanító szak rövid idő alatt több lényeges változáson is keresztülment. A magyar felsőoktatás
palettáján sok új szak jelenik meg, intézményünkben az alábbiak szerint:
1994 – Művelődésszervező
1996 – Szociálpedagógia
2001 – Idegenforgalmi szakmenedzser OKJ-s felsőfokú képzés
2002 – Gyógypedagógia
– Idegenforgalom és szálloda szak
2008 – Rekreáció és egészségfejlesztés
Ez intézményen belül is relativizálta a tanító szak helyzetét, de országosan is egyre könnyebb
volt más, többnyire nagyobb presztizsű, gyakran egyetemi szakokra bejutni a pontszám
csökkenések következtében. Így a tanító szakosok létszáma évről-évre csökkent.
A szaknyelv tanításának kihívásai
2001-ben indult az idegenforgalmi szakmenedzser „akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú
szakképzés” négy féléves képzési idővel, angol és német nyelvből heti nyolc óra általános és
szaknyelv igénnyel, amelynek a szakmai nyelvvizsga a kimenete.

2002-ben kezdődött az idegenforgalmi és szálloda szakos hallgatók képzése. Ezen a
szakirányon nyolc félév a képzési idő, és két idegen nyelvből kell szakmai nyelvvizsgát tenni.
Ebben az esetben az óraszámok egymásra épülése a következő: 4,4,6,6, -, 6,4,-, mivel az
ötödik és a nyolcadik félévben szakmai gyakorlaton vannak a hallgatók. Az alapkínálatban itt
is az angol és a német a meghatározó, de megfelelő számú jelentkező esetén indítunk francia,
spanyol vagy olasz csoportot is. Az orosz nyelvet is felkínáljuk, de a korábbi években erre
még nem volt elegendő jelentkező, a 2006-2007-es őszi szemeszter óta viszont mindig
indulhatott egy teljes kezdő csoport. Ahhoz, hogy a két szakmai nyelvvizsgának legyen
realitása, a negyedik félév után nyelvet kell váltani a hallgatónak.
Mivel ezen a szakirányon a hallgatók jelentős része költségtérítéses formában tanul,
óriásiak a bemeneti különbségek. Gyakran a két véglet alapján, a mindenkori minimum illetve
maximum ponttal vettünk fel ide hallgatókat. Így érthetően jelen van a heterogenitás valósága.
Milyen lehetőségekkel próbálkozunk?
Egy csoportot általában két kolléga tanít, egyikük elsősorban a szóbeli készségekre,
másikuk elsősorban az írásos feladatokra helyezi a hangsúlyt.
Az első félévben megkapják a hallgatók a négy féléves tematikát a tanmenettel,
tantárgyi tartalmakkal és a tanítási anyaggal (tananyagcsomag) részletesen, hogy jobban
tudjanak tervezni.
Mivel általános tapasztalat, hogy általában hiányzik a tanulási stratégiájuk, így a „megismerési” szakaszt összekötjük ezen stratégiák, a tanulási technikák és a tanulási típusok
idegen nyelvű megismerésével, fajsúlyosan a hallás utáni értést és arra reagálást célul kitűzve.
A szemesztert vizsgaspecifikus feladatokkal zárjuk. A további szemeszterekben egyre koncentráltabban szakmai témákat és feladatokat szerepeltetünk. Ezek során lehetőség nyílik
„miniprojektek” elvégzésére. A hallgatók iskolai gyakorlati foglalkozás keretében felszolgálnak a tanári étkezdében, így, esetenként a nem magyar anyanyelvű kollégáinkkal teljesen
élethű helyzetben gyakorolhatják a nyelvet. Ugyanerre lehetőség van egy-egy városnézés
keretében, amikor „igazi” külföldit is kísérhetnek.
Oktatói személyi állomány: Nyelvtanár és/vagy minősített oktató?
A jelenleg húsz éve működő tanszékünkön az elején egyedül a tanszékvezető rendelkezett
tudományos minősítéssel, a többi kollégák középiskolai nyelvtanári diplomával rendelkeztek
vagy anyanyelvi lektorok voltak. Az új évezred, változásokat hozott ebben a tekintetben,
2000-ben új, minősített oktató került hozzánk, aki jelenleg a habilitálás küszöbén áll. Az
állomány jelentős részben cserélődött nyugdíjazások és munkahely változtatás következtében.
Jelenleg 17 főállású oktatóval rendelkezünk, akik közül a fentebb említett kollégával együtt
öten PhD-fokozattal rendelkeznek, hatan a doktori fokozatszerzés különböző stádiumaiban
vannak, négyen nyelvtanári státuszban tevékenykednek. Rajtuk kívül még két anyanyelvi
lektor dolgozik nálunk, egyikük szintén doktori fokozattal. A kötelező óraszámok különböznek a besorolástól függően. A szabályozások alapján a nyelvtanárok óraszáma a
legmagasabb. Annak függvényében, hogy ellát-e szakdolgozat konzulensi feladatokat vagy
nem, heti 22-24 óra a kötelező óraszáma, ami gyakorlatilag megegyezik a közoktatás
óraszámaival. A minősített oktatók óraszáma sem kevés, a szakdolgozók számától és a
besorolástól függően 13- 18 óra közötti, ami bizony elég hajszolttá teszi a mindennapokat a
kutatási kötelezettségekkel és egyéb közéleti tevékenységekkel együtt. Összességében egy
tanszéken belül oldjuk meg a lektorátusi, a szaknyelvi és az idegennyelv-tanítói nyelvi
igényeket.

EU-s projektek eredményeinek felhasználása a tanulási-tanítási folyamatban
Az 1997- 2011 közötti időintervallumban az alább felsorolt oktatási-kutatási projektekben
vettem részt, mint intézményi projektkoordinátor. A projektek fókuszában az anyanyelv/vernakuláris nyelv használata és az idegennyelv elsajátítás különböző kérdései álltak.
Kivételt képez az EUBIS, amelyben a demokráciára nevelés nem kevésbé fontos témaköre
állt. A projektekben résztvevő felsőoktatási intézményeknek minden ország részéről volt
kötelező jelleggel közoktatási partnere, esetünkben értelemszerűen általános iskolák. Az
EDTWIN-projektben jellegénél fogva tíz fölött volt a közoktatási partnereink száma. Ez a
körülmény is folyamatosan erősítette kötődésünket a gyakorlati élettel. Tanszékünkről más
kollégák a GUGIE tehetségfejlesztést kutató, a JALING korai nyelvoktatást és a nyelvi
tudatosságot vizsgáló és a TICKLE interkulturális tanulás fókuszú EU-s projektekben vettek
részt a jelzett időszakban.
 CABLE –Computer aided bilingual learning in European schools 1997-2000,
Pädagogische Akademie des Bundes in Wien;
 Roma integrációs Phare projekt 2001-2003, IHH Győr;
 Kisebbségi nyelvek a többnyelvű környezetben 2003-2006 Pädagogische Akademie
Klagenfurt;
 EUBIS – Gesellschaftliches Engagement für Europa beginnt in der Schule, 20062009, Helsinki Egyetem Tanárképző Kar Kouvola;
 VISEUS- Virtuell vernetzte Sprachwerkstätten in europäischen Schulen, 2007-2009,
Universität Osnabrück;
 LINGUAINCLUSION, 2010-2011, Europäische Akademie Bozen;
 EDTWIN, 2008-2011, Stadtschulrat Wien;
A projektek egy vagy több tanulmánykötettel zárultak az egyéb produktumok
(mesefordítások, CD-Rom, Multimédia-anyag, portfólió) mellett. Mindezeket folyamatosan
beépítjük a hallgatóink tantervébe és tantárgyi tartalmaiba.
Hallgatói/oktatói mobilitás
A ’90-es évek elején személyes kapcsolatrendszerünk felhasználásával szerveztünk nyelvszakos hallgatóinknak külföldön egy-két hetes csoportos hospitálási lehetőségeket elsősorban
Ausztriában és Németországban. Az oktatóknak pedig különböző pályázatok útján volt
lehetőségük rövidebb-hosszabb külföldi szakmai útra. Az ezredforduló felé közeledve az iskolai vendéglátóink lelkesedése megcsappant, így a lehetőségek is beszűkültek. Az EU-s csatlakozásunk után pedig azzal a „racionális” érvvel szakították meg velünk a kapcsolatot a megmaradt fogadó helyek, hogy ezután nincs szükségünk vízumra, tehát segítségre sem. Közben
persze lassan kezdtünk vigasztalódni az ERASMUS-mobilitás adta lehetőségekkel.
Jelenleg osztrák, német, francia, spanyol, török, lengyel, portugál, dán intézményekkel
van együttműködési szerződésünk hallgatói és oktatói mobilitásra, amit rendszeresen ki is
használunk.
Összegzés
A magyarországi tanítóképzés több mint 230 éves történetében új dimenziókat nyitott a
rendszerváltás idején elindított idegen nyelvszakos négyéves tanítóképzés. Ez olyan kivételes
helyzet volt, amikor a közoktatás igényei találkoztak az oktatásirányítás elképzeléseivel, a
tanítóképző főiskolák pedig örömmel vállalkoztak az új képzésre. A hazai változás szerencsé-

sen találkozott azokkal az európai áramlatokkal, amelyek az egységes európai felsőoktatási
térség gondolatát szülték. Az idegen nyelvek elsajátításának használható tudássá konvertálásában nagy segítséget jelentettek az intézményesített külföldi kapcsolatok, és az adott
országok kulturális külképviseletei hallgatói tanulmányutak és oktatói továbbképzések, konferenciák formájában. Az éppen hogy bejáratott sikeres képzést pár év elteltével módosítani
kellett egyrészt a tanárképző főiskolákkal konkurálva, másrészt a hagyományos tanítóképzés
háttérbe szorult szakterületeinek rosszallása közepette. Így tértünk át az egységes négyéves
képzésre, természetesen arányosan csökkentett óraszámmal. Ez párosult a beérkező hallgatók
egyre gyengébb kompetenciáival, így alapvető módszertani szemléletbeli és gyakorlati változtatásokat kellett megtenni. Ebben továbbra is meghatározó támaszt jelentettek a külföldi
szakmai tapasztalatok a rendszeressé váló mobilitási lehetőségek következtében. A minőségbiztosítást a rendszeres hallgatói evaluációk mellett az intézményi akkreditációs folyamatok
jelentették. A hallgatók állandóan módosuló szükségleteire reflektálva, kialakítottunk egy
módszertani műhelyt, hogy a változó világban a személy- és személyiségközpontú iskolákban, a tanulók egyéni tempójához differenciáltan igazodva, jól felkészült pedagógusokkal,
tantárgyakat átfogó integrációval a hangsúlyt a használható tudásra helyezve hatékonyan
csökkenthető legyen az iskolai oktatásban-nevelésben az esélyegyenlőtlenség. A pozitívumok
mellett szólni kell a negatívumokról is.
A hosszú oktatáspolitikai és szakmai rángatózások után császármetszéssel 2011-ben
világra segített új közoktatási és a felsőoktatási törvény máris kiegészítésekre és módosításokra szorul, és nem kezeli az akut problémákat.
A tanítói diplomát a piac jelenleg áron alul értékeli, amiben a hosszú időn át fennálló
túlképzés is szerepet játszik. A másik tényező vélhetően az EU-konformitás kérdése, amit
elsősorban mennyiségi oldalról közelítünk meg, vagyis az órák száma illetve a tantárgyi eredményesség a mérvadó. Egy másik fontos aspektusról, esetünkben az iskolák infrastrukturális
ellátottságáról kevés szó esik a konformitásnak megfelelésben, így a sematikus mennyiségi
megközelítés gyakran teremt kedvezőtlen helyzetet az iskolákban mind a tanulók, mind a tanítók/tanárok számára.
Ennek mérséklése csak úgy lehetséges, ha növeljük a tanulói autonómiára való készséget, hiszen a kontaktórák keretében csak súlyponti kérdésekről, attitűdváltásra való serkentésről lehet szó, a részinformációkat önálló munka keretében kell beszerezni és feldolgozni.
A négyéves BA tanítóképzés kimenete abban különbözik az egyéb szakirányoktól, hogy
az itt végzők szakirányú jogosítványt, azaz tanítói diplomát kapnak, aminek birtokában taníthatnak, míg más BA szakok végzősei egy szakasszisztensinek megfelelő oklevelet, amelyet
aztán az MA-tanulmányok során fejleszthetnek a diploma szintjére. Tanítói diplomával egyelőre csak kitérőkön (kiegészítő képzésen) keresztül lehet az MA-szinten továbbtanulni, ami
erodálja a tanító alapképzés Bologna-konformitását.
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OLÁH ILDIKÓ
A KÖZÉPKORI MUSZLIM „EGYETEMEK” MINT AZ EURÓPAIAK ELŐKÉPEI?

Összefoglaló
Mikben gyökerezhet a tolerancia alacsony foka, az eltérő kultúrákkal, vallási-etnikai csoportokkal szembeni nagyfokú hazai elutasítás? Az okokat keresve az egyetemek kialakulásáig,
azok muszlim, ill. muszlim közvetítésű gyökereinek kérdéséig nyúlok vissza. Igyekszem összehasonlítani a két (muszlim és európai) középkori oktatási rendszert, a vallási intézményeiket
mint oktatási helyszíneket és azok hasonló elrendeződést mutató rendszerét.
Kulcs és tárgyszavak: középkor, iszlám, iskola- és egyetemtörténet, oktatástörténet
Muslim 'Universities' in the Middle Ages as the Forerunners of Those in Europe?
Summary
What may be the roots of low degree of tolerance towards groups of altering cultures,
religion and ethnicity? In search for causes I go back to the Muslim or Muslim-mediated
roots of the formation of universities. I intend to compare the two (the European and the
Muslim) educational structures of the Middle Ages, religious institutions of those as venues of
education and similar structures of those.
Keywords: middle ages, Islam, history of education, history of universities
Bevezetés
Az egyetemek létrejöttének kérdését, a muszlim és európai egyetemek/iskolák egymásra
hatását, az „intézményi” és oktatási struktúrákban található hasonlóságot, az európai egyetemek kialakulásának megoldatlan kérdését és az iszlám egyetemekkel való – az európaiak által
jobbára (el) nem elismert – kapcsolatát igyekszem vizsgálni, röviden összevetni. Az iszlám
iskoláinak, oktatási rendszerének legjelesebb kutatója, A. George MAKDISI, a Pennsilvania, a
Harvard és a Philadelphia Egyetem amerikai professzora, akinek az iszlám világ
(felső)oktatását számba vevő főbb műveire támaszkodom (elsősorban MAKDISI, 1981 és
1999), csakúgy, mint KÉRI Katalin ez irányú kutatásaira (KÉRI, 2002, 2010, illetve 2001), de
használom Aly MAZAHÉRI (1989) írását, illetve, amint sikerül beszerezni, szeretném
feldolgozni MAKDISI (The Rise of Humanism in Classical Islam And the Christian West,
1990), valamint Mehdi NAKOSTEEN (History and Philosophy of education, 1965) idevágó köteteit is. (A tanulmány írásakor a kutatásom épp elkezdődött, a források és szerzők műveinek
alaposabb feltárása még szükséges, ebben nehézséget okoz az, hogy a téma legtöbb, mérvadó
külföldi irodalma itthon nem elérhető.)
A kutatás módszere a jelenlegi fázisban: desk research (historiográfiai, oktatás- és intézménytörténeti kutatások, egyetemtörténeti viták, a posztkolonialista történetírás és annak a ne-

veléstörténet-írásra gyakorolt hatása), interdiszciplináris megközelítésből, kultúrtörténeti
(cross-cultural), kulturális (összehasonlító) nézőpontból.
A témaválasztás egyik apropóját a hazai idegenellenesség, idegengyűlölet kiugróan magas és a tolerancia hasonlóan alacsony mértéke adta.1 A másikat az, hogy a tananyagaink alig
közvetítenek ismereteket – a felsőfokon specializálódóknak szántakat leszámítva – a többi
nagy kultúráról, köztük pl. az andokbeliekről, Afrikáról, Ázsiáról, a törzsi kultúrákról vagy a
Kelet nagy civilizációiról: a világ nagyobbik részéről.2 Az ókori „más” kultúrák ismertetése
jobbára az ókori egyiptomiakkal kezdődik és a rómaiakkal ér véget. Az iszlám alulreprezentáltsága kirívóan szembeötlő, ha annak több száz éves európai – 800 éves ibériai, 600 éves
balkáni vagy 150 éves magyarországi – jelenlétére gondolunk, vagy arra, hogy ez az egyik
legnépesebb kultúra – mára a világ egynegyede (The Global Religious Landscape, 2012) vallja magáénak. Történetét, az európai művelődésre gyakorolt hatását, tudományos eredményeit,
művelődéstörténeti vonatkozásait a legtöbb mű alig építi be – ha igen, múltba révedő, az
aktuális kérdéseket elkerülő ismeretanyagot használva –, vagy egyenesen negligálja azokat
(mint sok más kultúrát is). A legtöbb írás pedig Európát máig úgy állítja be, hogy az mindig is
keresztény volt – ami nyilvánvalóan nem fedi a valóságot.3
Egy út vagy két független?
Az egyetem eredetének vitájáról
Az egyetemek kialakulásának kérdése a kolonizáció alatt valójában nem volt napirenden: azt
a posztkolonializmus, az eszmélő, erősödő Európán kívüli népek, kultúrák 19. sz.-i identitáskeresése állította előtérbe, és a „saját” vívmányok elismertetésének, valamint az eurocentrizmussal és az etnocentrizmussal való szakításnak az igénye4, ami a Keletet tekintve az (esetenkénti elfogultsága miatt szintén vitatott) az újradefiniált orientalizmusban és a posztkolonialista történetírásban (ami a kolonializmusra adott válaszként is értelmezhető) vált hangsúlyossá. A posztkolonializmus mint diszciplína születésére annak „atyjának”, Edward SAIDnak, a
Columbia Egyetem professzorának5 Orientalizmus c. könyve (1978) hatott alapvetően. Állásfoglalására válaszul az ellentábor legradikálisabb6 képviselője, Bernard LEWIS megírta a maga
Islam and the West c. könyvét (1993) (1957-ben ugyanezzel a címmel jelentette meg a saját
Magyarország az egyik legelutasítóbb országgá vált Kelet-Közép-Európában: a lakosság 52%-a zárkózik el a
bevándorlóktól, a szélsőséges országok közé, az európai átlagtól messzire került (Meuleman – Davidov – Billiet,
2009: 20-26). A 2011-es TÁRKI-kutatások 35%-os (Simonovits, 2012), a 2012-es pedig már átlagban 40%-os
nyílt idegenellenességet regisztrálnak, miközben a világ kb. minden 30. lakosa mára már migráns (Sík, 2012:
13). A 12 európai ország körében végzett legújabb toleranciakutatásokban is a legrosszabb eredményt értük el
mind régiós, mind országos szinten (l. többek között az Accept Pluralism projekt eredményeit: Tolerance,
Pluralism and Social Cohesion és Tolernace and cultural diversity in schools).
2
Vö: OFI (2009-2010), 52 általános iskolai, középiskolai és szakiskolai tankönyv az Arab Világról, Kínáról,
Indiáról, Afrikáról, illetve Kopcsik István (2009)
3
Kereszténységről egyöntetűen csak az i. sz. ezredik év utántól beszélhetünk (még ha a vallás megjelenése korábbi is), azt megelőzően törzsi vallásokkal, hitekkel, különböző népcsoportok mitologikus világképével találkozunk Európában. A „keresztény Európa”, az „Európa mindig is keresztény volt” vagy a ‘Europe and the Rest’
kolonialista nézőpont nem helytálló. Természetesen azonban az, amit ma európai kultúrának nevezünk, elsősorban zsidó-keresztény gyökerezettségű (amire azonban szintén hatott az ókori világ mezopotámiai, kánaánita,
görög-hellén, perzsa, egyiptomi stb. világképe is).
4
Nemzetközi irányelvek írják elő a negatív sztereotípiák, előítéletes megközelítések kiiktatását a tankönyvekből,
az UNESCO 1989-es állásfoglalása is célul tűzte ki a nemzetközi megértésre, a kulturális örökség védelmére, a
sokszínűség elfogadására, az előítélet-mentességre: a toleranciára nevelést.
5
Said jeruzsálemi származású, keresztény palesztin (abban is „kisebbségi”: babtista és anglikán) szülők gyereke.
6
Cionista elkötelezettsége az állásfoglalását és a témához való viszonyát nagyban meghatározta.
1

összefoglalóját a Harvardon a középkorról rendezett konferenciáról Richard N. FRYE is). A
cizelláltabb kritikával élők közül Robert IRWIN említhető (For Lust of Knowing: The
Orientalist and their Enemies, 2007). Az orientalistákkal és az orientalistákat támadókkal
szemben mindkét kultúra (a muszlim és az európai) egyenrangú elismerését hangsúlyozzák a
tartalmilag pontosabb ismeretekre támaszkodó – és az előbbieket pongyoláságaik és személyeskedésbe torkolló vitáik miatt is kritizáló – szerzők, mint pl. Richard W. BULLIET (The
Case of Islamo-Chritian Civilization, 2004) vagy Roger ARNALDEZ (À la croisée de troi
monotheism: Une Communité de pensée au Moyen Age, 1993), amint ezt Stavros MOUTSIOS,
a dániai Aarhus egyetem tanára sorra veszi (MOUTSIOS, 2012), de említhetjük az összehasonlító vallástörténész Karen AMSTRONGot is (Mohamed. Az iszlám nyugati szemmel, 1998) vagy
W. Montgomery WATTot7 (Islamic Surveys: The Influence of Islam on Medieval Europe,
1972) és még számos kutatót világszerte. WATT említett könyvének két fejezete: The distinctive character of the Islamic impact és a következő, az Islamic presence and European
response címűek (WATT, 1972: 9, 13) kapcsán jegyzem meg, hogy LEWIS később sem és
másnak sem engedett: a What Went Wrong c. könyve alcímében: Western Impact and Middle
Eastern Response (LEWIS, 2002) továbbra is karakteres válaszokat ad, és Watt említett fejezeteire rezonál.
Ebben a viszonyrendszerben formálódtak az egyetemek létrejöttével kapcsolatos viták
is, amiknek központi kérdései (az eredeten túl) az egyetemi autonómia és a tudományos
szabadság eltérő definíciói, azaz a szűken vagy tágabban értelmezett különböző egyetemdefiníciók mentén mozognak és osztják meg a kutatókat.
Az egyetemek kialakulása körüli polémia főbb irányait is a fentiek: az orientalizmus
melletti és elleni érvek, illetve az egyezségkereső, kritikusabb megközelítések befolyásolják.
Nem ért egyet a két (iszlám és európai) iskolatípus azonos felépítményével pl. E. ASHBY („az
egyetem nyugatról importált, és mint ilyen, teljesen nyugati kreáció”, 1966), A. B. COBBAN
(„a középkori egyetem lényegileg őshonos terméke a Nyugatnak”), Jacques VERGER („ma
senki sem vitatkozik azzal a ténnyel, hogy az egyetemek... a középkor találmányai az első felbukkanásuktól, a 12–13. századtól kezdve...”, hozzáfűzi, hogy az iszlám egyetemei nem voltak igazi egyetemek, mert különbözött az intézményi szervezet, tehát nincs közük az egyetemhez) – teszi közzé LULAT (2005: 4478). MAKDISI azzal érvel, hogy az iszlám sosem fejlesztett
ki egyetemet, csak egyszerűen, mint sok mást is a 19. sz.-ban, „kölcsönözte” azt Európától.
(MAKDISI, 1981: 119). Természetesen az orientalisták, a muszlim és a nem európai történészek sokasága, de az európaiak egy része is ma már úgymond „jobbról olvassák” a történetet,
pont ellenkezőleg: vagy egyértelműen az európai egyetemek előképének tartják a iszláméit
(és definíció szerint is egyetemnek, l. pl. SAID, 2005 és követői) vagy a többi nagy kultúra –
az összemberi produktum – addigi egyenértékű „termékének” (pl. MEULEMAN, DAVIDOV,
BULLIET, MOKHTAR, LULAT, MOUTSIOS, KÉRI, SIMON, MARÓTH, GOLDZIHER, GERMANUS).
Mit mondhatunk? Kész posztmodern narratíva! Szerzőnként más és más olvasatot ad...
Az ebből adódó kérdés is a posztmoderné: mi a kapcsolat a történetírás és a történeti igazságok között? És ki döntheti el, mi az „igazság”?
Számos kutató tehát úgy véli, az iszlám egyetemei és az európai egyetemek nem feleltethetőek meg egymásnak (csak „hatásról” beszélnek), az iszlám egyetemek nem előképei az
európaiaknak, és nem fedik le az „egyetem” definícióját. A vallási intézmények mint oktatási
helyszínek; az írásbeliség életre hívásának okai; az oktatás célja, rendje, módszere; a tézis és
védés; a vizsgarend és a fokozatszerzés; az intézményi struktúra és szervezet; az egyetemek
ma is meghatározó ismérve: a mobilitás vagy az egyetemi bíráskodás; a vallásjog és a világi
7
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Az idézett részek saját fordítások.

jog kettéválása és továbbfejlődése a filozófiában; a kollégiumi rendszer; az oktatott tantárgyak és a tudományszakok (vallási rítusiskolák/nációk/fakultások) kialakulása a 13. sz. előtt
bizonyos fajta egységes elrendeződést mutatnak. Az iskolák, a különböző (alsó, közép és
felső) fokú oktatási intézmények vagy az oktatás különböző szintű felépítményei a középkorban nehezen választhatók szét: ezek az intézmények sokszor egymást átfedve működtek, vagy
épp egymás mellett – ugyanolyan minőségben. Az európai és muszlim iskolatípusok fejlődésének természete idővel eltért egymástól. Ugyanakkor az európai egyetemek létrejötte számomra – hasonlóan a kutatók egy részéhez (pl. KÉRI, 2001: 40-45) – feltáratlannak tűnik. Az
állítás, miszerint az európai terminusok a középkori iszlám oktatásra vonatkoztatva nem állják
meg a helyüket, nem feleltethetőek meg nekik, részben természetesen elfogadható (ezért a
muszlim iskolarendszerre vonatkoztatott európai kifejezések itt majd jórészt idézőjelben
értendők), amint az is elfogadható, hogy amíg az európai egyetemek (és iskolák) típusai,
oktatási rendje (a 13. sz.-tól!) jobbára lassan egységesült, addig a muszlimoké nem feltétlenül.
Bár a két középkori oktatási rendszer összevetése igen problémás, nagyvonalakban
mégis megkísérlem a főbb elemeket összehasonlítani (a pro és kontra érveket terjedelmi okból
adódóan a továbbiakban mellőzve).
A muszlim és európai oktatási rendszer struktúrája (történeti áttekintés)
A formálódó Arab Birodalom rövid idő alatt óriási területeket foglalt el: a Bizánci Birodalmat
a keleti határoktól csakúgy, mint az ókori Keletet, az Indus-völgyét, Egyiptomot, Alexandriát,
a Földközi-tenger partja mentén pedig Észak-Afrikán át megindult az Atlanti-óceánig, hogy
onnan az ibériai Gibraltáron9 keresztül elérje Európát. Az iszlám fénykorának tartott időszak
(8–12/13. sz.) lett az egyik meghatározója a keresztény Európa középkori fellendülésének is.
Amíg azonban Európa a Római Birodalom platóni ideákra épülő, athéni szellemiségét „örökölte meg”, addig az Arab Birodalom a természettudományokra alapozott arisztotelészi gondolkodású, alexandriai görögöt (MARÓTH, 2012). A városiasodással megszülető új foglalkozások (pl. az adminisztráció, a kereskedelem) immár másfajta tudást tettek szükségessé: az
írástudók tömegéét (könyvelők, hivatalnokok, orvosok, jogászok – szerződések, csekkek, hitellevelek –, pénzváltók, teológusok, matematikusok, tengerészek, mérnökök stb.). A technikai tudományok felvirágzásával az írásbeliség döntő szerephez jutott. A kommunikáció a
birodalom területén élő különféle kultúrájú és nyelvű népcsoporttal elengedhetetlenné vált,
épp ezért az első arab tudósok az írás reformját, a nyelv szabályainak rögzítését már a 8–9.
sz.-ra elvégezték.10 Ennek eredményeképpen az arámi, a görög, a kopt és a latin után az arab
lett a területek lingua fracája (SIMON, 2009: 254-262).
Megszülettek a rendszerezett tudományok (pl. a görög-antik orvostudomány, a csillagászat – pl. az imaidők megállapítására, az áradások idejének meghatározására –, a filozófia,
9

Jabal Tārıq = Tarik hegye, Tarik omajjád vezér innen kezdte meg Hispánia meghódítását 711-ben.
Az arab világban, Bászrában készült el az első nyelvtani mű. Mivel a zsidóság korai, héber nyelvű szövegei,
törvényei jelentésének értelmezési, fordítási nehézségeit ismerték, ez arra vezette az arabokat, hogy a problémát
megpróbálják kiküszöbölni: a Korán nyelvét, Mohammed kurajs népcsoportjáét és Mohammed szavait már a
kezdetekben lejegyezték. (A héber nyelvet ugyanis idővel az arámi kiszorította. Az évszázadokkal korábban keletkezett archaikus, már nem értett, nem beszélt szakrális héber szövegek, törvények későbbi magyarázata – l. a
TANAK-hoz, a héber Bibliahoz írt Misnában és Gemarában, azaz a Talmudban, vagy a midrásokban, targumokban – elengedhetetlenné vált, ugyanakkor tetemessé terebélyesedett, a különféle értelmezések pedig szektákra osztották a zsidóságot. [Targum: héb., fordítás, tolmácsolás. Gyök: sémi trgm. A targumokat eleinte tilos
volt leírni, azokat fejből kellett tudnia a meturgemánnak, a fordítónak, arabul a tardzsumánnak. A héber arámi
fordítását tehát memorizálták, olvasni csak az eredeti héber szöveget lehetett, szigorúan szó szerint.]) Innen jöhet
a nyelv, az írás és olvasás elsődleges fontossága.
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illetve az iszlámtudományok és a hagyománytudomány11 mint segédtudomány, vagy a jog- és
vallástudomáy), és kialakultak a muszlim értelmiség alaptípusai: vallástudó/vallásjogtudós és
filozófus, általuk pedig az ortodoxia (SIMON, é. n.: 254-262). A Koránban a legtöbbször a „tudás” a szó fordul elő, talán manicheista12 hatásra ez lett az a tényező, ami alapvetően határozta meg az iszlám könyvkultúra virágzását (az iszlám is a „Könyv/Írás vallása”). Az ismeretek,
a műveltség gyors és sikeres elterjedésében szerepet játszott az a sajátos alapvetés is, hogy az
iszlámban maga a vallás a tudás alfája és ómegája. A szentírások értelmezései, az Írás szövegeivel, azaz a társadalmi törvényekkel való foglalatosság, a vallásmagyarázatok képezték a
rájuk épülő jog és teológia – tulajdonképpen az iskolák alapjait. Az „iszlám aranykor”-nak is
nevezett korszak (8–12. sz.), az európai műveltséget évszázadokkal megelőző tudományos
„bumm” egyik tartópillérét – a Korán előírásai alapján – a mindenki számára kötelezően megszerzendő tudás biztosította (megfelelni a vallás tanításainak, a törvényeknek, illetve erre
törekedni minden muszlim kötelessége13 [BENKE, 2007: 115]).
A stabilizálódó urbánus birodalom társadalmi igényeinek megfelelően meg kellett tehát
szervezni a tudás megszerzésének, átadásának intézményeit. A 8. sz. második felében, az első
abbászidák alatt már számtalan nyilvános mecsetiskola működött az alapítványi iskolák
mellett. Ez utóbbiak alapítói és fenntartói költségeit valamely gazdag lakos vagy a kalifa biztosította, ezért az ő ideológiai, vallási hovatartozása, az irányzat, amit követett nagyban befolyásolhatta az iskola irányvonalát, működését – csakúgy, mint a püspököké vagy királyoké az
európaiakat. Az iszlám kezdeti időszakában (a 8. sz. közepéig) még nem épült ki a kultúraközvetítés rendszere, intézményei; a tanulás a mesterek házaiban, privát mecsetekben, boltokban, az utcán vagy a nagymecsetekben zajlott, illetve a palotákban egy fogadott magántanár, a
háremben a lányoknak pedig az anya adta át ismereteit a Koránról (KÉRI, 2002: 59-64).
Ezeken az alapfokú képzési helyszíneken kisgyerekek tanultak a Korán szövegei alapján
nyelvtant és számolást, esetleg írást és olvasást (EL-MOKHTAR, é.n.), amiképp később a
középkori európai plébániai és kolostori iskolákban, és fejleszthették a memóriájukat (mert az
Írást fejből kellett ismerni). A tanítási helyszíneknek kezdetben tehát sem az arab területeken,
sem Európában nem sok közük volt az iskolák mint intézmények „falakkal határolt” működéséhez. A mecsetekben főleg a szövegek elemzésével, kommentálásával foglalkoztak a
különböző irányzatok gyakran ellentétes nézeteket valló képviselői. A későbbiekben ezek az
iskolák közép- és felsőfokú képzéseik révén váltak meghatározókká.
A következő, aranykornak nevezett korszakban (750–1150) a hódítások és a fordítások
során ismertté váltak az ókori görög, perzsa, indiai, kínai stb. tudományos eredmények,14 és
számos tudományos diszciplínát (pl. orvoslás, logika, matematika, asztronómia) kezdtek el
tanítani. Főképp a természettudományok indultak virágzásnak (pl. a[z al-]kémia, fizika, mate11

A hagyomány memorizálásának – és a textikus, illetve a tematikus írásmagyarázatnak – a módszerét alkalmazták már a zsinagógákban is, amiképp majd az első keresztények (akik eleinte teljes mértékben átvették és folytatták a zsidó szokásokat) és a későbbiekben Mohammed követői is, de ugyancsak memorizáláson és recitáláson
alapult pl. a konfuciánus hagyományátadás, oktatás is.
12
Mani 3. századi perzsiai vallásalapító. Tanai ötvözik a perzsa zoroászteri/mazdaista, a buddhista és a keresztény vallási képzeteket.
13
A Korán szavai pl.: „Olvass!” „A tudomány egyetlen szava többet ér, mint száz ima elmondása” vagy „...a
megismerésre és a tanulásra való erőfeszítésnek el kell kísérnie a muszlim embert a bölcsőtől a sírig”, máshol:
„Allah egyetlen betegséget sem bocsát ránk a gyógyítás lehetősége nélkül”. A hagyományból: „Keressétek a
tudást, még ha Kína határáig is kell mennetek!” vagy: „Az emberek két osztályba tartoznak: az egyikben azok
vannak, akik tudnak, a másikban, akik tanulnak. Akik egyikbe sem tartoznak, azok haszontalan férgek”.
14
A hódító arabok a meglévő kulturális központok (pl. Alexandria, Héliopolisz, Memphisz) feletti uralom
megszerzésével az ott korábban összegyűlt egyiptomi, zsidó, hellenisztikus, kopt, keresztény, bizánci, római,
perzsa, buddhista, konfuciánus stb. tudást is birtokukba vehették.

matika – az „arab”/brahmin számok, a helyiérték, a nulla fogalma és a tízes számrendszer
bevezetésével – vagy a csillagászat, földrajz, sebészet, anatómia, gyógyszerészet).
A 10. sz. előtti iszlám területein nem lehet még közoktatásról beszélni (MAZAHÉRY,
1989), amiképp keresztény európai közoktatásról sem. Ekkoriban két típusú oktatási formával
találkozunk: a gyerekek hitoktatására, a vallási szokások megismertetésére, az alapvető írási
és számolási ismeretek elsajátítására szolgáló, a mecsetekhez tartozó iskolákéval, valamint a
filozófiát és a természettudományos ismereteket közvetítő akadémiákéval (ezek a sumérakkád korban gyökerező, legmagasabb szintű írnokképzőkből kialakult Bölcsességek Házai –
pl. a bagdadi Bait al-Hikmah vagy a kairói Dar al-Hikmah – „fizetős” iskolák voltak [MAZAHERI, 1951: 5. fejezet], ahol a nem muszlimokat, így pl. a Bizánci Birodalomból elüldözött
tudósokat, tanárokat is fogadták). Középfokú oktatás mint a kettő közötti forma egyik kultúrkörben sem létezett, ezt csak 10. sz. után hívta életre az addigra átalakult társadalmak megnövekedett művelődési igénye. Az iszlám, vélhetőleg a korábbi manicheista iskolák példájára,
ekkorra bevezette a több fokozatú oktatást is, a kínaiaktól pedig átvette a tanítványok rangsorolásának hagyományát.
A 9–10. sz.-ban került sor az iskolahálózat kiépítésére, ami egyfajta oktatási „forradalmat”, új intellektuális aktivitást eredményezett: sorra nyíltak meg az oktatás újabb helyszínei
a családi házak és paloták, a piacok, könyvesboltok helyett, valamint az immár a tudományokon nyugvó, vallási irányzatok szerinti oktatást is nyújtó (főképp a Korán olvasását, az arab
írást és a memorizálást), a növekvő létszámú diákokat befogadni képes alapiskolák (ahogyan
az majd a plébániai iskoláknál is megfigyelhető), területenként eltérő megnevezéssel: kuttáb,
maktab, mektep, mahdar vagy dabirisztan (KÉRI, 2010: 96), köztük a bagddadi, kairói, fezi
nyilvános iskolák és – a Korán mint könyv elterjedésével – az ún. Korán-iskolák, amelyek
azonban továbbra sem voltak egységesített intézmények, csakúgy, mint a korai európaiak.
Középfokú ingyenes oktatási intézményként működtek immár a mecset-kollégiumok,
vagy ahogy egyes területeken nevezték: (madrasza)khanok pl. a mai Kelet-Iránban (Nisápúr),
Egyiptomban (Kairó), ahol európai tanulókat is fogadtak, a „tananyag” pedig vallásjogi iskolánként (mazhab) különbözött. A „középfokú oktatás”-t nyújtó madraszák vélhetőleg csak egy
irányzatnak adtak helyet (mint a kolostorok is), szemben a felsőfokú oktatási intézményekkel.
A tudás és tanítás szabadsága, az iszlám tudományosság a 10. sz.-ban ért a zenitjére. Az
európai egyetemek létrejöttét több száz évvel megelőzve a tunéziai (732), córdobai (785),
bagdadi iskolák (700-as évek végétől) és a fezi (859) után a korszak egyik legnagyobb
egyetemévé a fátimida alapítású (988) kairói al-Azhar egyetem vált, ahol már posztgraduális
képzés is folyt (és mint a fezi al-Quarawiyyin egyetem, máig működik). A tanmenetről sok
európainak, köztük (egyes, nem feltétlenül hitelt érdemlő feljegyzések szerint) II. Szilveszter
pápának is alapos ismeretei voltak; sokakat vonzottak az muszlim egyetemek, ahogyan
korábban az alexandriai vagy bizánci iskolák: a világ számos részéről érkeztek tanulni
vágyók, akik hazavitték, továbbadták a tudást. A fátimida oktatási reform és az alexandriaiarisztotelészi hagyományok következtében az al-Azharban nem vallási tudományágakat is
oktattak (logika, geometria, mérnöki tudományok, asztronómia, asztrológia, matematika és
dialektika). Az első arab polihisztor tudósok (hakeem), akiknek sokrétű tudása elsősorban az
oktatás szerteágazó területein kamatozott, szűz terepen alkothattak a középkori Európában: a
fentieken túl többek között a fizika, kémia, orvoslás/biológia, (orvosi) etika, föld- és társadalomtudományok (pl. térképészet, demográfia stb.) vagy a birodalom globális gazdaságában
(pl. cukorgyártás: -feldolgozás és -finomításban) kamatoztathatták eredményeiket. (Az
„aranykor”-ban, az „iszlám agrokulturális forradalma”-ban az iszlám gazdasága, kultúrája,
tudományossága világelsőnek számított.)

A madraszák, amelyeket ma jobbára felsőfokú képzési intézményekként tartunk számon, kialakulásukkor a különböző vallásjogi irányzatok nézeteinek ápolására, erősítésére
szolgáltak (KÉRI, 2002) a vallásjogtudósok képezésével15 (a filozófiát és az irodalmat is a vallásjognak rendelték alá; l. qádik, azaz bírák), hasonlóképpen majd az európai plébániai iskolák is főképp a „klerikus-utánpótlást” (NÉMETH, 1998) biztosították.
Idővel a madraszák egyre inkább önállósodtak, és kezdtek különválni a mecsetektől. A
9. századtól a skolasztikus tanítások, iskolák is átalakultak, más tartalommal teltek meg; ez
leginkább a filozófia oktatásában nyilvánult meg, ami az iszlámban a 9–12. században élte a
virágkorát. Ugyanekkor Európában két irányban, különbözőképpen indult fejlődésnek a filozófia: az egyiket a 11. sz.-ban „universitas scholarium”-ként Bologna (ahol az oktatás alapvetően a racionális jogra épült – IRNERIUS-nak köszönhetően, aki Justinianus Corpus Juris
Civilis-ének átdolgozásával megújította az azóta is használt, átfogó római jogot, de a kánonjogot is tanították), a másik irányt pedig „universitas magistrorum et scholarium”-ként Párizs
jelölte ki (ami a kánonjogra és a teológiára alapozott).
A klasszikus iszlámban az ilyen intézményeket MAKDISI szerint par excellence kollégiumoknak hívták (madrasza), míg Európában egyetemnek (MAKDISI, 1989a: 3). Ismereteink
szerint az első európai kollégium az 1181-es alapítású párizsi, a szegény diákok domonkos és
ferences kolduló rendi kórházaként létrehozott ingyenes Collège des Dix-Huit16 volt (létrehozásának ötlete „Londoni János”-tól származik, aki azt az akkor muszlim Jeruzsálemből „importálta” a „vivere socialiter et collagieter, et moraliter, et scholariter” formulájára [RÜEGG,
1992:214-215]), a következő pedig a három oxfordi college [LULAT, 2005: 449]), illetve
1208-1209-ben a párizsihoz hasonló Collège dés Bons Enfants de St. Honoré [RÜEGG, uott]).
Ezek az intézmények Rüegg ismertetésében a földön és az ingatlanon felül speciális privilégiumokat is biztosítottak, mint pl. olcsó lakbért és/vagy kenyeret, húst, sört, bort, illetve
ingyenes szállást és ellátást, heti juttatást, azaz bursa-t (’purse’ = erszény), továbbá nyári és
téli ruházatot. A támogatottak, azaz a „kollégiumok” tagjai (bursarii, collegiati, soceitii)
egyéni támogatást kaptak, mindezek pedig messzemenően flexibilisen használhatók voltak az
egyes intézmények között (RÜEGG, uott).
MAKDISI és KÉRI (KÉRI, 2002: 70) a madraszákat a kb. 11. sz.-tól tehát már a felsőfokú
oktatás helyszíneként határozza meg. Ezek létrejöttét az indukálta, hogy immár magasabb
szintű képzésre, jobban képzett szakemberekre és tanárokra – ahogyan a káptalani/székesegyházi iskolákban is –, valamint nagyobb befogadóképességű létesítményekre lett szükség. A
11. sz.-ban az eltérő nézeteket képviselő vallásjogi iskolák gyakorta egyazon helyszínen, egy
fedél alatt, de a mecset más-más részein, elkülönülten működtek (így volt ez még GOLDZIHER
Ignác és GERMANUS Gyula kairói látogatása idején is, a 19–20. sz.-ban). A madraszák végül
is a mecsetek jogi iskolái és a kollégiumok összeolvadásából jöttek lére, szociális funkcióval,
mintegy vendégfogadóként szálláshelyet is biztosítva a messziről érkezőknek (a már „szakosodott” jogi tanulóknak pl. hosszú időre kellett berendezkedniük: általában négy évet az alapképzéssel, ezt követően egy hosszabb időszakot előkészülettel a felsőfokra, végül felsőfokú
képzéssel töltöttek, így a tanulmányi idő gyakran húsz évet is kitett). (EL-MOKHTAR, é.n.).
Az összes nyilvános intézmény, így a madraszák és a mecsetek az őket körülölelő
komplexumokkal egyben iskolának, könyvtárnak, kórháznak, fürdőnek, konyhának, szállás15

Az egyiptomi Abbászida Birodalom alapítója, Al-Manszúr (a Koránon és a Próféta hagyományain, a hadíszon
nyugvó teológia és vallásjog alapján) pl. az iszlám vallástudomány órigóját adó törvények (saría) értelmezésében jeleskedett, jogtudósai (ulamák) hadíszkutatásai (a szóbeli hagyományé) pedig megalapozták a társadalmak
jog- és államrendjét jelentő mai jogi iskolák („felekezetek”, irányzatok) létrejöttét.
16
18 ágyat biztosítottak a Notre Dame kórházában. Vö.: Salerno orvosi iskolájával/kórházával, ahol a tunéziai,
11. sz. elején született Constantinus Africanus fordításai és munkálkodása révén váltak ismertté a görög-iszlám
orvostudományok.

helynek, boltnak, néhol csillagvizsgálónak is teret adtak (BENKE, 2007). Később nem lett ez
másképp az európai egyetemeken sem: az intézménykomplexumhoz ott is a könyvárusok,
könyvmásolók, sokszorosítók, becsüsök, pergamenkereskedők, könyvkötők, gyógyszerészek
stb. (NÉMETH, 1998) és a diákoknak szállást adó helyek tartoztak (l. Párizs, Oxford). A 11–
12. sz.-ban létrejövő európai egyetemek elődjét studiának, studium generalénak nevezték az
alapításuk kezdeti időszakában (amiképp a madrasza17 is csak annyit jelent: iskola18), és
testületet, tankört (facultas), céhes rendszerű szerveződést, corpust jelölt, az oktatók és diákok
közösségét, az univeritast (a 13. sz.-tól alakult autonómiával bíró szervezetté, ekkortól a
scholák függetlensége megszűnt), ahol túlnyomórészt (kánon)jogot, teológiát és a vallási
eszmeáramlatnak megfelelő bölcseletet tanítottak, akárcsak a madraszák. Az universitasok
alapítását mint immár a tanulók legalizált közösségéét a városok engedélyezték a céhek alapításának megfelelően.
A muszlim felsőfokú tanintézmények a négy fő (szunnita) vallásjogi rendszernek (a
hanbalita, malikita, hanefita és sáfiita vallási irányzatnak) gyakorta egymás mellett adtak helyet, véleményem szerint hasonlóan a fakultások rendszeréhez, amely eleinte a különböző
nációk tanköreit jelentette az európai egyetemeken. A muszlim rítusirányzatok dogmatikájukban, magánjogogukban és szertartásaikban különböztek (GOLDZIHER, é.n.: 359-413), úgy
gondolom, hogy hasonlót látunk, ha az eltérő felekezetekhez tartozó kolostori iskolákat nézzük. A későbbiekben a rítusiskolák szerinti „szakosodás”-ra emlékeztetnek az európai fakultások (jog, teológia, artes/bölcsészet, orvoslás). A rítusiskolákat az imámok képviselték –
meglátásom szerint a fakultások majdani dékánjaihoz hasonlóan –, míg a terület, épület feletti
felügyeleti joggal bíró főmufti vagy sejk hivatala a „kancellár” tisztségében köszön vissza,
amelyet Európában jobbára a püspök töltött be, illetve a választott rektoréban.
A már említett egyiptomi fátimida reform során a tradíció szóbeli ismeretét tanúsító
vizsgát is bevezettek a mecsettanárok megmérettetésére: a számadás eredményéről idzsázá-t
(idjāzat at-tadrīs), azaz a sejk/főmufti által jóváhagyott, vallási jogi diplomát, „tanítási engedélyt” kaptak a sikeresen teljesítők, jogosultságuk és illetékességük igazolását arról, hogy az
alsóbb évfolyamokban taníthatnak. Ez azután három méltósággal ruházta fel a végzettet: 1)
fakīh: a jogtudomány mestere, 2) muftī: jogi szakvélemény professzora, 3) mudarris: tanári
posztra, tanításra jogosult = doktor. Latin megfelelőjük az európai egyetemeken 1) magiszter,
2) professzor, 3) doktor lettek19 (MAKDISI, 1989b: 175-176). Az európai magisterek licentia
docendi-je20 az idjāzat at-tadrīs latin tükörfordítása, amit tehát az általában kancellári tisztséget viselő püspök ítélt oda – azaz a fokozatot nem az egyetem, hanem a vallási intézmény
adta ki itt is, ott is. A licentia docendi bevezetése a scholák szabad tanítási hagyománya után
valamiféle oktatási reformnak, „minőségbiztosítási rendszer”-nek is felfogható Európában.
Mindkét rendszert a szabad tanárválasztás hagyománya jellemezte. A felsőfokú iskolákat itt
is, ott is javarészt magánkezdeményezésből, adományokból (az iszlámban: waqf, KÉRI,
2002:72) alapították/tartották fenn, a donátorok jobbára fejedelmek, gazdag lakosok vagy magasrangú vallási vezetők voltak. Tehát az iszlámban, miképp majd az univeritasoknál, a
vallási alapokon, az egyházi testület szervezetén épültek ki és működtek az iskolák (pl.
Córdoba, Párizs).
A szó sémi gyökéből – drs – keletkezett a héber tanulmányozást, tanulást, kivizsgálást, történetet jelentő
midrás szó is, az arab madrasza szó drs gyöke (darasza) is ezt jelenti: tulajdonképpen a tanulás helyét, az iskolát.
18
A schola eredendően csoport jelentéssel bírt, a Római Birodalom császári elitegységét, pl. a paloták testőrségét jelölte (l. pl. Scholae Palatinae).
19
A klasszikus iszlámban a (vallás)jogi doktori fokozatot a jelölt (miután megvédte, igazolta tézisének eredetiségét) szóbeli vizsga letétele után kaphatta meg.
20
A doctorátus latin kifejezése a docere, tanítani szóból ered.
17

Általánosságban: a felsőfokú képzés mindkét kultúrában bölcseleti alapozással kezdődött (többütt a hét szabad művészettel, azaz a hét, emberhez méltó művészettel: a triviummal,
majd quadriviummal; l. Bologna vagy pl. Alfaradi, al-Kindī arisztotelészi alapozású tudományrendszerezését [KRAEMER, 1993: 10-11]), ezt követően „szakosodva” folytathatták
tanulmányaikat a diákok a magasabb, természettudományi képzést is biztosító rítusiskolákban
vagy fakultásokon, és a képzés mindkét kultúrában a vallási szervezet struktúrájára épült. Az
európai egyetemeken az egyházi és világi jogi, orvosi és teológiai magisteri fokozatot lehetett
megszerezni, a képzés csúcsán pedig, 6–10 évig tartó szaktudományos tanulmányok befejezése után, a doktori fokozatszerzés állt. Az iszlám világban a legmagasabb, jogi doktori fokozat
megszerzése nem jelentette a tanulmányok lezárultát, de az oda vezető út kritériumai a vizsgarendszer alapján azonosak voltak.
Léteztek speciális jogú mecsetiskolák/dzsámik (amilyenek a kiemeltebb székesegyházi
iskolák is lettek) és „közönséges” mecsetek, a maszdzsidok (amilyenek pedig a plébániaiak).
Az egyetemi oktatás részét képezte itt is, ott is a doktori tézis és annak megvédése, illetve a professzorok és tanulók akadémiai szabadsága (l. Spread of the Islamic education model
to Europe é. n.). Számtalan 12–13. sz.-i, iszlám tudósok által fordított vagy írt (pl. orvosi)
könyv hatása tagadhatatlan, többük évszázadokon át tankönyvként lett használatos a középkori európai egyetemeken (pl. Ibn Szína/AVICENNA Kánon c. 5 kötetes orvosi műve 500 éven
keresztül). Némi hasonlóság az öltözetekben is felsejlik: a talár a muszlim tanárok (pl. a bagdadi szeldzsukok egyfajta mintaintézményében, a Nizamiyya kollégiumában viselt) egyszerű,
fekete köpenyét idézi.
Hegemóniáját a klasszikus iszlám a 13. sz.-i mongol (tatár) és a 14–15.-sz-i török hódítás, valamint Amerika felfedezése után veszítette el, amiben az is szerepet játszhatott, hogy
nem tértek át a könyvnyomtatásra. Hanyatlását, mint ismeretes, a keresztény Európa társadalmi-gazdasági és kulturális felemelkedése váltotta fel. A tananyagok elsajátíttatásában főszerepet játszó, széles körben elterjedt, régi technika, a memorizálás és recitálás, ahogy korábban
említettem, már a konfuciánus oktatásban21 is használatos volt; a cél ugyanaz: a szöveges hagyomány, a társadalmi normákat megszabó előírások értelmezése és átadása (amiképp pl. a
zsidó Bibliáé a jeshivákban, a keresztény oktatásé a középkori kolostorokban, káptalanokban
vagy plébániákon vagy a koráni hagyományoké a madraszákban, mecsetekben).
A 13. század fordulatot hozott (a mongol pusztítás után)22: ekkortól mind az iszlám,
mind a keresztény iskolák a dogmatikusabb, zártabb képzési rend felé fordultak (ezen néhol a
reneszánsz lazított valamit).
Összegzés
A néhány, kiragadott példával arra próbáltam rámutatni, hogy a különbségek ellenére a középkori arab és európai oktatási rendszer számos hasonlóságot mutat (a köv. táblázatban igyekeztem ezeket címszavakban összevetni23), bár az áthallások a források kis száma miatt nem
igazolhatók bizonyosan. A kutatók egy része, mint láttuk, ez ellen érvel, vagy óvatosan
fogalmaz és kerüli a kijelentéseket, mások ugyanakkor elég kategorikusak.
Ott az oktatás fő részét a természettudományok (matematika, asztrológia, naptárkészítés) képezték, innen
eredeztethető a természettudományos innovációk Európát jóval megelőző fejlődése.
22
Érdekességként jegyzem meg, hogy talán e középkori migráció hatására alakulhatott úgy, hogy pl. Kínában is
ekkor vált zártabbá a képzés, állami ellenőrzés alá került az addigi shuyuan, a magán oktatási rendszer (LULAT:
2005, 5. o.), de említhető a scholák függetlenségének megszűnése is.
23
Részletes, minden korszakra, iskolára, vallási felekezeti vagy földrajzi különbségre ebben a keretben nem
térhehettem ki, az általánosabb, főbb elemeket vetettem össze.
21

MAKDISI arra hívja fel a figyelmet, hogy az európai egyetemeknek más jogállásuk lett,
mint a többinek a világban. A különbséget abban látja, hogy míg az európai egyetem kijelölt
közösség, a madrasza kijelölt épület, mert az iszlámban nincs jogi keret a társulásokra mint
jogi személyekre, így a madraszák – foglalja össze LULAT MAKDISI összehasonlításának eredményét – az iszlám jog alapján létrehozott vallási alapítványok (waqh), ugyanakkor az európai egyetemek társadalmi szervezetként egyedülállóak voltak a középkorban (LULAT, 2005:
8). Ugyanakkor azt is mondja, hogy az iszlámnak jelentős szerepe volt a Nyugat alapvető
szerkezetének befolyásolásában (MAKDISI, 1981: 289), és hangsúlyozza, hogy az egyetem fő
funkciója, a fokozatszerzés minden szinten (a doktorin is) megvolt korábban az iszlámban is,
utalva Fez vagy Kairó egyetemeire. LULAT, bevetve egy közhelyet, annyit mond, hogy az
igazság sokkal, de sokkal összetettebb, és idézi Seyfort RÜEGG kérdését, hogy akkor hogyan
magyarázható az egyetemek eredete; az azokból a társadalmakból eredeztethető-e „par
excellance”, amikben léteznek vagy egyfajta formációi-e a társadalmaknak. Valószínűleg,
vonja le a következtetését RÜEGG, eredő és formáló tényezők is (LULAT, 2005: 448). LULAT
hozzáfűzi: ami Európában egyedüli, az a tanulók közösségének önkormányzata, ami meghatározza a pedagógiai és szellemi tevékenységet, de mivel az európai egyetemek gyökereinek
jelentős része afroázsiai, nem jelenthetjük ki, hogy teljesen nyugati kreáció volna – a görög, a
latin és az iszlám civilizáció termékei (amik maguk is közvetítették a babilóniai, sumér,
asszír, egyiptomi, perzsa, indiai, kínai stb. eredményeket), és amik az iszlám közvetítésével
érkeztek, majd kijelenti, hogy mást állítani etnocentrizmus (n.b. a kereszténység is keleti
eredetű). Azzal érvel, hogy az európaiak számos olyan elemét vették át az iszlám oktatásának,
amik abszolút központi részét képezik a modern nyugati egyetemeknek (pl. a tudásanyagot, a
racionalizmust, a szekuláris, tudományos vizsgálódású megközelítést, az egzakt tudományokat, a tudományágakat – amik aztán sillabuszt adtak a tanítás tartalmához –, a tananyag
„kiszabadítását” a teológia felügyelete alól stb.) (u.ott).
Az általam a fakultások egyfajta elődjének titulált tudományszakokat (art, orvoslás, jog,
teológia) már a perzsiai Gondishapúrban a 6–7. században is megtaláljuk. A sokszor a nyelvükön kívül vallási felekezeteiket tekintve is különböző nációkból szerveződtek az egyetem első, meghatározó közösségei, amikből később a fakultások alakultak ki. Azonban további vizsgálódást igényel a felvetésem az európai nációk – muszlim rítusiskolák feltételezett párhuzamáról. Felülvizsgálandó lehet az is, bár a kérdéssel már foglalkoztak, hogy az európai egyetemeknek lehetnek-e az előképei, és ha igen, mennyiben, a(z európai) kollégiumok (l. Párizs),
azoknak pedig a studium generalék, és ezek hogyan viszonyulnak a középkori (pl. iszlám)
iskolákhoz.
Az egyetemtörténeti vitához visszatérve: KÉRI szerint a muszlim madrasza megfeleltetése az európai egyetemnek a számos hasonlóság ellenére sem pontos, azok tipikusan az iszlám
világra jellemző iskolák voltak (KÉRI, 2002: 70). MAZAHÉRI (a megjelölt könyve alapján)
nem foglal állás a kérdésben. WATT, bár beszél mindkét kultúra esetében a görög filozófia
folytonosságáról, de az egyetemek eredetének kérdését nem érinti (Watt, 1972:79). LEWIS
(2002) rémképei az „arab veszélyről” nem fakulnak. MOUSTSIOS (2012) úgy látja, hogy sem a
kronológia, sem a tanulmányi programok, sem a hivatalos minősítés, sem a képzés adminisztratíve, de a szakmai elit összetétele sem indokolja azt a koncepciót, hogy az egyetem európai
intézmény volna, és a jelenlegi definíciós zűrzavart látja a polémia fő okának.
Ami azt illeti, úgy tűnik, mintha nem mutatkozna szándék a kölcsönösen elfogadható,
egységes definíció megalkotására, és a kérdés mintha beszorult volna a definíciós csatározások frontvonalába: a középkori európai felsőoktatási rendszernek, az egyetemeknek előképeie az iszlám (vagy más kultúra) egyetemei, és azokat minek is nevezzük, ha mindenképpen
európai terminusokat akarunk a nyakukba akasztani, vagy hogy „szűken” vagy „tágabban”

kell-e értelmezni az egyetem definícióját, illetve, hogy az „inkorporáció” mekkora súllyal bír
az egyetemdefiníción belül. Mindkét állítás mellett tehát érvek sorakoznak (számos ”tágabb”
egyetemdefiníció nem zárja ki az azonos gyökerek mellettieket sem). Egy konszenzusra hajló
(tágabb) egyetemdefiníció is szem előtt tarthatná egyrészt azt, hogy az európai iskoláknak az
egyetem mint olyan idővel sajátos meghatározójává vált, és ez a későbbiekben más fejlődési
utat jelölt ki, mint pl. az iszlám madraszáé (és a világ más részeinek felsőfokú képzést nyújtó
iskoláié) másrészt azt, hogy az „universitas” európai fogalmának módosult tartalma csak a
középkor kései, 13. századtól kezdődő szakaszában rögzült, ezt megelőzően a szó általános
értelemben jelentette az embereknek egy bizonyos közösségét (l. céhek stb.), önállósult fogalomként, a diákok és mesterek önszabályozó testülete értelemben pedig – amint a vatikáni
iratok alapján hivatkozza az Encyclopedia Britannica – csak a 14. sz. végétől harmadrészt
azt, hogy a 13. század előtti „egyetem”-nek számos elemében egyébként megfelelő (felsőfokú
képzést nyújtó, tanárok és diákok közösségéből álló, a tanszabadságukkal bíró, több szintű
képzést megvalósító, fokozatot, „doktori fokozat”-ot is adó, bölcseleti képzéssel kezdődő,
szakosodást lehetővé tévő stb.), sokkal korábbi oktatási intézmény (amikre szintén nincs európai terminusunk) remekül működött a világban anélkül, hogy azok az európai jog/törvény
által is biztosított egyetemi autonómiával vagy a diákok és/vagy a tanárok testületének akadémiai szabadságával rendelkeztek volna – amint azt a „szűk” definíciók kritériumként jelölik
meg. Mert ha ehhez nagyon ragaszkodunk, akkor működésük kezdetén pl. Bologna, Párizs
vagy Oxford egyetemeinek megítélésével is problémába botlunk, holott azokat bátran nevezzük egyetemeknek – pusztán az alapító okiratokban található „universitas” szó alapján.
A Bolognai Egyetemet 1158-ban hozta létre a pápai hatalommal is szembeszálló, a
muszlim Jeruzsálemet megjárt I. Barbarossa Frigyes német-római császár, de a későbbiekben
a történészek visszavezették 1088-ra az alapítását, azóta ez a hagyomány által szentesített dátum az egyetem saját közleménye szerint is24. A párizsi Notre Dame Katedrális 1163-tól kb.
1240-ig épült, testületként ez a 12. sz. későbbi időszakában kezdett csak működni; emellett a
városban körülbelül 1160–1250 között ismerték el hivatalosan Párizsi Egyetemként a
felsőfokú képzést adó iskolájukat (HASKINS, 1923:292), amit gyakran, az időszakokat
keverve, Sorbonne25-ként is emlegetnek az 1257-ben alapított testvérintézménye, a Collège de
Sorbonne után (ami a kis-ázsiai, kappadókiai eredetű koinobita szerzetesség gyakorlatát
követő Robert de Sorbon nevét viseli), de talán az egyetemet már az 1200-as egyházi alapítás
előtt is létrehozták (?) (RUBENSTEIN, 2004:161) mindenesetre az egyetem „hivatalos” alapítási dátuma: 1150. Az Oxfordi Egyetem alapításának ideje nem ismert, 1096-ból van feljegyzés
valamilyen formájú oktatásról, de testületként csak 1231-től működött (Vö.: A Brief History
of the University) alapítási dátumként az 1096-os feljegyzésé vált bevetté.
Azaz amikor az első európai egyetemek (pl. a bolognai és annak alapító okirata) létrejöttek, a jövőjük akadémiai tanulmányi központokként távolról sem volt bizonyos
(gondolhatunk a kórházi/elszállásolási funkciójukra is). Az „egyetem”-nek tehát a 13. sz.
előtti – az iskolatípus európai intézményesülését megelőző – időszakára visszamenőlegesen
vonatkoztatott „szűk” definíciói újragondolásra érdemesek.

24

L.: http://www.unibo.it/Portale/Ateneo/La+nostra +storia/NoveSecoli.htm
L.: Nagy Szent Basil: ez a fajta magányos, monostori szerzetesség legikább a buddhista és kora keresztény
közösségekben dominált, ez lett az alapja később a nyugati, Szent Benedek-féle szerzetességnek. L.: remeteközösségek, kolostori oktatás!
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1. sz. táblázat: A muszlim és az európai oktatási intézmények összevetése

Alsófokú képzés
kezdetben:
tanító
öltözet
9–10. sz.-tól:
az oktatás alapja
a tanítás célja
„alaptantárgyak”
a tanítás módszere
a tanítás módja
nyelvi standardizálás
koedukált képzés
egységes tanrend
Középfokú oktatás
kezdetben:
10. sz.-tól
komplexum
jogi iskolák
ellátás

Fesőfokú képzés
előzmény
iskolatípusok
egyetemirányítási modell
tradícióőrzés
alapstruktúra
a jog különválása, 2
egyetemtípus
- egyházi, világi
akadémiai szabadság
(professzorok, tanulók),
nyitott működés

muszlim

európai

magánházak, boltok, egyéb helyszín / mecsetek
apa, fogadott tanár, később hittudós
talár
alapiskolák, nyilvános és Korán-iskolák
a „Könyv” (Korán)
szöveges hagyomány értelmezése, átadása
olvasás, írás (számolás), vallásoktatás
recitálás, memorizáslás, másolás
földön/zsámolyon ülve
irodalmi arab (kurajs)
-

uaz / plébániák
uaz
fekete köpeny
plébániák, kolostorok
uaz (Biblia)
uaz: klerikusképzés, vallásoktatás
uaz
uaz
uaz
latin (görög)
-

madrasza (-khan) (irányzatok szerint egy)
- “ - + khan
madraszák (mecset jogi iskolája + khan)
étel, szállás, segély
gyógyszerészeti, orvosi-kórházi ellátás
boltok, szolgáltatók

kolostor (rendek szerint egyféle)
- “ - + kollégium
kolostorok
uaz
uaz

mászdzsid (a madraszák előképe)
madrasza, mosque-khan
(term.tud., műszaki tud., gazdasági,
társadalomtud., történetírás stb.)
– dzsámi
madraszákra megy vissza
mesterektől – tökéletes elsajátítás = vallási
előírás
vallási szervezeti
pl. Fez, Quarawiyyn: fiqh (eleinte, Koránmagyarázat nélkül)
pl. Kairó, al-Azhar: saría (Korán + magyarázat)

rendház (a kolostoré)
káptalan, kolostor
(jog, filoz, teol., orvoslás)





autonómia

 (politika- és korszakfüggő)

egyetemi bíráskodás
tanárválasztás
tudományszakaszok

fenntartó
alapítói oklevél
speciális jogú iskolák
közönséges jogú iskolák
Több szintű oktatás
posztgarduális képzés
tézis
védés




rítusiskolák  4 fő rítusiskola (málikita,
hanafita, shafíita, hanbalita) 
imámok
főmufti/sejk
nem centralizált (a testület nem jogi személy)
imám/kalifa – gazdag polgár

 (dzsámi)
 (maszdzsid)

 (Fez, Kairó, Bagdad, Gondisápúr stb.)



Fokozatszerzés

3 szintű: idzsáza (fakīh, muftī, mudarris)

szervezeti forma
vezetés / tisztségek

– universitas (studia, studium generale)
kolostorokra megy vissza
tanároktól kapott megbízható közlés –
tökéletes elsajátítás
vallási testületi, céhes
Bologna: jog (a tanulók egyeteme)
Párizs: teológia (egyházi mesteregyetem)

 (politika- és korszakfüggő: pl. pápai
engedély, avignoni pápák)



nációk  4 fakultás (bölcsészet-filozófia,
/kánon/jog, teol., orvoslás)
dékánok
kancellár/püspök (rektor)
centralizált / testület
püspök/király

 (székesegyházi/káptalani)
 (plébániai)




uaz: licentia docendi (magiszter,
professzor, doktor)
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MORVAY-SEY KATA
A KÜZDŐSPORTOK KÖZOKTATÁSBAN ÉS A TESTNEVELŐ TANÁRKÉPZÉSBEN BETÖLTÖTT
SZEREPÉRŐL

Összefoglaló
A tanulmány célja, hogy bemutassa a küzdősportok iskolai testnevelésen belüli megjelenésének történeti előzményeit és folyamatát, felvázolja a közoktatásban elfoglalt helyét, szerepét.
Rámutat az iskolai küzdősport oktatásban rejlő pedagógiai lehetőségekre, és röviden érinti az
oktatással kapcsolatban felmerülő nehézségeket. A szerző célja továbbá, hogy a tanulmánnyal
emléket állítson Dr. Galla Ferenc munkásságának, aki a Testnevelési Főiskola (TF)1 docenseként fáradhatatlanul dolgozott a küzdősportok iskolai testnevelésbe történő bekerüléséért és
a dzsúdó népszerűsítéséért.
Kulcs- és tárgyszavak: küzdősportok, iskolai testnevelés, tantervek
The Role of Combat Sports in Public Education and Physical Education
Teacher Training
Summary
The goal of this study is to give an overview on the presence of combat sports in physical education in the venues of public education, reflecting on relevant historical antecedents and
processes as well. It points out the educational potentials of training combat sports in schools
and also refers to hardships of those. An additional goal of the author is to commemorate the
oeuvre of Dr. Galla, Ferenc who as an associate professor of the Physical Education Teacher
Training College (today Faculty of Sport Sciences of the Semmelweis University) has worked
on the involvement of combat sports into public education, especially on propagation of judo.
Keywords: combat sports, Physical Education in schools, curricula
Az iskolai küzdősport oktatás kezdetei Magyarországon
Az iskolai testnevelésen belüli küzdősport oktatás előzményei, gyökerei Magyarországon az
1960-as évekig nyúlnak vissza. A magyar dzsúdó (cselgáncs) sport kiemelkedő alakjának, a
Testnevelési Főiskola egyetemi docensének, Galla Ferenc áldozatos munkájának köszönhető,
hogy a küzdősportok az 1998-as Nemzeti Alaptanterv óta az iskolai testnevelés részeként szerepelnek. Galla 1953-tól dolgozott a Testnevelési Főiskola Időszaki és Küzdősportok Tanszékén, ahol főként dzsúdót, birkózást és önvédelmet tanított. Már a 60-as évek elejétől kezdve
cikkeiben, interjúkban és cselgáncsot népszerűsítő riportokban hívta fel a figyelmet az iskolai
cselgáncsoktatás fontosságára (GALLA, 1963).

1

Ma Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar

A Magyar Rádióban több előadás keretében érvelt a cselgáncs sportág értékei, és az iskolai testnevelésben való alkalmazásának szükségessége mellett. Így az 1954. június 9-én
„Elkészülni, vigyázz, rajt…” című műsorban „Cselgáncsról fiataloknak” címmel, majd 1954.
december 14-én, és 1955. április 19-én „Hogyan lehet megtanulni cselgáncsozni?” - címmel
tartott előadást. 1961. október 20-án „A cselgáncs jelentősége az iskolában” címmel érvelt a
dzsúdó közoktatásbeli létjogosultsága mellett.
Galla erről a következőképpen ír: „Az eddig leírtakkal kapcsolatban azt szerettem volna
bizonyítani, hogy minden alkalmat megragadtam és a lehetőségeket, kapcsolatokat kihasználtam, hogy terjesszem a küzdősportokat, azon belül is az önvédelmet, a birkózást, de leginkább
a cselgáncsot a fiatalok körében és a testnevelő tanárképzésben, edzőképzésben. Számos esetben tartottunk nem csak a fővárosban, de vidéken is bemutatókat sportpályákon és csarnokokban egyaránt nagy sikerrel.” (részlet GALLA leveléből, 2009)
Az első legjelentősebb esemény az 1985-ös évben történt, amikor is a Testnevelési Főiskola Időszaki és Küzdősportok Tanszéke, valamint a Neveléstudományi Tanszék a paksi
2.sz. Bezerédj István Általános Iskola megkeresésére elvállalta kísérleti jelleggel felmenő
rendszerben az I. és V. évfolyamon testnevelés tantárgy keretében kiegészítő tananyag óraszámában a cselgáncs oktatási anyag kidolgozását és szakmai felügyeletét, valamint irányítását
(DR. RÓKUSFALVY PÁL LEVELE DR. CSOMA GYULÁNAK az Országos Pedagógiai Intézet igazgatójának 1985. április 30.).
A kiegészítő tantervi anyagot Galla Ferenc dolgozta ki, az oktatást, pedig Vági Miklós
dzsúdó szakedző, testnevelő tanár és Tuncsik József vállalta. A kísérleti program az 1985/86os tanévben kezdődött széleskörű társadalmi összefogással. A kezdeményezést Dr. Török
László az iskola igazgatója, a teljes tantestület, a TF, az Országos Pedagógiai Intézet és a Tolna Megyei Pedagógiai Intézet is támogatta. (RÓKUSFALVY, 1988)
Az első osztályosoknak évi 27 órában, az ötödik osztályosoknak 32 órában határozták
meg az oktatás óraszámát, végül az 5. évfolyamosoknál (36 fő) vezették be a cselgáncsot kiegészítő anyagként. Vági Miklós csak egy tanévet töltött az iskolában, így a programban
Keszthelyi László és Berecz Pál váltotta őt. A következő években a harmadik és negyedik
osztályosoknál vezették be a kiegészítő cselgáncsoktatást. A felső tagozatba lépvén azok a
tanulók kerültek kiválasztásra a cselgáncs osztályba, akiket az edzők arra érdemesnek találtak
és, akik addigi munkájuk, hozzáállásuk, tehetségük révén kiérdemelték ezt.
A program célja és „alapgondolata, hogy nemcsak testileg, de lelkileg és erkölcsileg is
egészséges, az életben –családi életben, munkában és közéletben is – helytálló, (…) a nemzet
sorsát felelősséggel vállaló ifjúság nevelése” volt. (RÓKUSFALVY, 1988)
A kísérleti program során a cselgánccsal foglalkozó osztályokat és a kontroll (cselgáncsot nem tanuló) csoportot is követéses vizsgálatokkal mérték. A pszichológiai vizsgálatban 7
módszert ötvöző, 30 paraméterből álló teszttel vizsgálták mindkét csoport tanulóit, a fizikai
felmérések során speciálisan dzsúdóra kidolgozott teszteket alkalmaztak a dzsúdósoknál (dobásgyorsaság, csípőgyorsaság, fordulásgyorsaság mérése), illetve mindkét csoportban mérték
a kézi szorító erőt.
Rókusfalvy (1988) beszámolt az első eredményekről. A kísérleti osztály tanulói kockázatvállalásban, empátiában egyértelműen felülmúlták a kontroll osztály tanulóit. A teljesítménymotiváltság, sikerorientáltság is erősebb, a kudarckerülő beállítottság, pedig gyengébb
volt a kísérleti osztály tagjainál. A második év végén a cselgáncsozók szorongás szintje – főleg a fiúké - alacsonyabb volt, mint a kontrollcsoporté, ez különösen érdekes, hiszen az első
év végén nem mutattak különbséget erre vonatkozóan a gyerekek. A paksi minta alapján több
városban, így Debrecenben, Kaposváron, Szolnokon és a fővárosban is megkezdődött a dzsúdó iskolai oktatása. 1990 után a győri Bercsényi Miklós Közlekedési Szakközépiskola és

Gimnázium is bevezette a sportág oktatását. Sajnos a program további eredményeiről nem
születtek publikációk, mert a kutatást vezető Rókusfalvy professzor külföldre került vendégprofesszorként, s később hazatérése után már nem a TF tanáraként tevékenykedett.
Rókusfalvy felhívja a figyelmet arra, hogy a dzsúdó mozgásrendszere csak akkor hatékony, ha hiteles, hozzáértő pedagógus irányítása alatt sajátítják el. Éppen ezért fontos említést
tenni arról, hogy a paksi kísérleti oktatással párhuzamosan egy másik fontos vonalon is, a
testnevelő tanárképzésben is jelentős változások szükségességére hívta fel Galla a figyelmet.
Így a tanulmány második részében mindenképpen kitérünk a küzdősportok testnevelő tanárképzésben és sportszakember képzésben való megjelenésére, helyzetére.
A küzdősportok megjelenése a közoktatási tantervekben, bekerülésük a Nemzeti Alaptantervbe
A paksi kísérleti program sikere, a dzsúdó, valamint az egyéb küzdősportok (birkózás és távol-keleti harcművészetek) népszerűségének növekedése jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a
küzdősportok Nemzeti Alaptantervbe való kerülése lehetőségként merüljön fel a nyolcvanas
évek közepétől. Ekkor a Testnevelési Főiskola felkérést kapott arra, hogy dolgozza ki a NATtal kapcsolatos elképzeléseit. Galla Ferenc a Küzdősport Tanszék vezetője elérkezettnek látta
az időt arra, hogy az eddigi népszerűsítő munkáját megkoronázza azáltal, hogy a küzdősportokat is javasolja a bekerülésre. Az Országos Pedagógiai Intézet részéről a koordinátor, Burka
Endre volt. Az elsődlegesen Galla által kidolgozott mozgásanyagot sajnos szűkíteni kellett,
mert a tantervkészítők a dobások iskolai oktatásával kapcsolatosan aggodalmukat fogalmazták meg. Az egyeztetéseken részt vett Schulek Ágoston a TF rektorhelyettese, illetve Zsolnai
József is, akinek az iskolájában már akkor dzsúdót és japán nyelvet oktattak. A tantervkészítők követve az európai mintákat felismerték, hogy érdektelenné vált a kizárólag torna-atlétikalabdajáték központú testnevelés, helyette változatosabb, érdekesebb a tanulók érdeklődését
jobban felkeltő sportágakra van szükség.
A rendszerváltást követően kezdődött a tényleges tantervi alkotó munka, s azóta a tantervi szabályozás gyökeres átalakítása folyamatosan nyomon követhető. Az 1998 óta megjelent alaptantervek (NAT 1998, 2003, 2007 és 2012) - az európai mintákat követve- a nagyobb
autonómia és az alkotó tervezés lehetőségét biztosítják a közoktatás számára. Megjelentek a
köztes szabályozóként működő alaptantervre épülő kerettantervek, és a törvényben foglaltak
szellemében korábban 3, jelenleg 5 évenként megtörténik a Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálata. Az új tantervi szabályozás legnagyobb erénye az iskolák, illetve a pedagógusok autonómiájának növekedése. Ez az új szerepkövetelmény azonban nagyobb felelősséget, kreativitást
és folyamatos önképzést követel meg a pedagógusoktól.
A testnevelés és sport műveltségterület legörvendetesebb újdonságaként a tartalmi sokszínűséget emelhetjük ki (RÉTSÁGI, 2004). Ez a hazai szakemberek régóta szorgalmazott javaslatainak megvalósulását jelenti. A témakörök közé olyan sportágak és testgyakorlati ágak
kerültek be, amelyek követik a kor elvárásait, és lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanítványokat minél több mozgásmintával ismertessük meg. Az újonnan bevezetett pszichomotoros
tartalmak - ”Küzdőfeladatok és játékok”, az “Önvédelem, küzdősportok”, a “Prevenció és
relaxáció”, a “Ritmikus gimnasztika” valamint a “Természetben űzhető sportok - kihívást
jelentenek a gyakorló tanárok és a testnevelő tanárképzés számára egyaránt.
A már előbb említett témakörön belül a tantervek számos kérdést hagynak nyitottan, bizonytalanságot keltve a testnevelőkben. Az egyik legfontosabb tényező a tantervek által a
küzdősport gyűjtőfogalom használata. Ha 1998-tól kezdve az alaptantervi és kerettantervi
dokumentumokat megvizsgáljuk, akkor kiderül, hogy a témakör alatt név szerinti ajánlásban
három sportág az aikido, dzsúdó és a birkózás, grundbirkózás, valamint két további tartalom a

küzdőjátékok és feladatok (küzdőjellegű feladatok) és az önvédelem jelenik meg. A tanítható
tartalmak, sportágak tanácstalanságot okozhatnak a testnevelő tanárok körében, az is problémaként jelentkezik, hogy a dokumentumok az aikido és önvédelem témaköröket később öszszemossák. A 2003-mas kerettantervnél a 6. 7. és 8. évfolyamon szerepel név szerint az aikido, de a konkrét feladatoknál önvédelmi gyakorlatok alatt szabadulások szerepelnek Ugyan a
11. évfolyamon az általános bevezetésben megemlítik, hogy új sporttevékenységként fiúknak
dzsúdó, lányoknak aikido, mint önvédelmi sportág ajánlott. A konkrét feladatoknál azonban
nem kerül felsorolásra csak a birkózás és a dzsúdó. A 2008-as kerettantervek már nem is említik név szerint az aikidot, mint harcművészetet, inkább egyenlővé tették az önvédelem, önvédelmi fogások kifejezésekkel, tehát már nem jelenik meg név szerint. Meg kell jegyeznem,
hogy önvédelmi gyakorlatotokkal minden egyes távol-keleti harcművészet rendelkezik, sőt
léteznek olyan küzdősportágak, amelyek kizárólag páros önvédelmi jellegű feladatok gyakorlására helyezik a hangsúlyt. Ezek a módszerek (pl. Defendo, Jakab módszer stb.) is a tradicionális küzdősportok és harcművészetek technikai repertoárját ötvözik, de elsődleges szempontként az önvédelmet jelölik meg.
Érdemes megjegyezni, hogy ha az európai tantervek Testnevelés és sport műveltségterületét megvizsgáljuk, akkor érezhető a tendencia, hogy elsősorban a dzsúdó, birkózás, valamint a küzdőjátékok szerepelnek. Az ütéseket, rúgásokat tartalmazó küzdősportágak (pl. karate, taekwondo, kick boksz, thai boksz, kung fu) nem –vagy csak kevés kivétellel - jelennek
meg ajánlásként. Ennek oka valószínűleg az, hogy az ütések és rúgások kontakt és sérülés
nélküli alkalmazása hosszadalmas folyamatot követel meg, ahol a gyakorlónak meg kell tanulnia az ütést a cél előtt pár centivel megállítani, lefékezni, tehát a mozgásátállítódás magas
fokával kell rendelkezni. A tantervek másik vitát kiváltó előírása, hogy a 2003-as NAT a küzdősportokat elsősorban fiúknak ajánlja, a lányok részére, pedig esztétikai jellegű feladatokat,
sportágakat. A nembeli különbségtétellel a lányokat kirekesztik annak lehetőségéből, hogy a
küzdősportok alapjaival megismerkedhessenek, így például megtanulják az eséseket, melyek
preventív jellegük miatt mindennapi hasznosságuk miatt sem elhanyagolhatók. E mellett igen
fontos, hogy a lányok is hasznos ismereteket kapjanak az önvédelemmel kapcsolatosan, hiszen ismerniük kell a veszélyforrásokat, a fenyegetettség módjait, a konfliktuskezelés és menekülés módjait és lehetőségeit.
A küzdősportok gyakorlati megvalósulása az iskolai testnevelésben
A 2012-ig érvényben lévő szabályozásnak és iskolai gyakorlatnak megfelelően 37 oktatási
héttel számolva, ritka kivétellel, általában 74 testnevelés (heti 2 óra) óra jellemző a közoktatásban, így a küzdősportokra évi 7-8 óra juthat abban az esetben, ha a testnevelő tanár az
egyes témakörök, tartalmak között megközelítőleg arányosan osztja el az óraszámokat. A kerettantervi ajánlás 10 óra / tanév óraszámot tartalmazott az adott témakörre 5-12. évfolyamig.
Ez azonban rendkívül kevés ahhoz, hogy mérhető, kézzel fogható fejlesztő hatást érjünk el.
Némi bizakodásra adhat okot a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. E szerint „az
iskola (…) megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt óra keretében.” (Magyar Közlöny,
2011.162.) Mivel nagyobb órakeret áll rendelkezésre, ezért lehetőségként merülhet fel, hogy
az eddig kisebb óraszámban tanított, mellőzött sportágak és testgyakorlati ágak, így a küzdősportok is - akár állandó jelleggel is - heti 1-2 órában szerepeljenek az iskolai testnevelés
részeként. A készülő kerettantervi tervezet már 20 órát ajánl tanévenként a témakör oktatására. Ez azért is szükséges, mert az európai mintákat is figyelembe véve megállapítható, hogy a
korábban már említett atlétika-torna-sportjáték központú, csak és kizárólag e három területre
koncentráló testnevelés órák ideje leáldozott. A diákok igénylik az érdekes, élménypedagógiai

órákat, az új sportágakat, a különböző zenés mozgásformákat, a tánc és aerobik egyes válfajai
megismerésének lehetőségét. A testnevelő elsődleges feladata, pedig az, hogy a tanulóval a
mozgást megszerettesse, őt minél több mozgásformával megismertesse, s így a lehető legtöbb
alternatívát kínálja, hogy a tanuló az iskolai testnevelésen kívül, illetve később az intézményi
nevelés színterét elhagyva, képes legyen egészségtudatos magatartással egész életen át űzhető
egészségmegőrző mozgásformát választani. E mellett a sokoldalú mozgásműveltség kialakításának szempontjából sem elhanyagolható a változatosság biztosítása.
Felmerül azonban az a kérdés, hogy a testnevelők képesek-e lépést tartani a tantervek
modernizációs törekvéseivel, képesek-e tartalmilag megújítani a testnevelés órákat, felkészültek-e az újabb követelményeknek való megfelelésre? Vajon mi valósul meg a gyakorlatban
abból, amit a tantervkészítők az oktatás tartalmának megújításakor elképzeltek?
Két korábbi felmérésünk során a küzdősportok iskolai testnevelésen belüli alkalmazását, gyakorlati megvalósulását vizsgáltuk Pécsett. (MORVAY-SEY-RÉTSÁGI, 2010 ÉS MORVAYSEY, 2010) Mindkét vizsgálat esetében (2002 / 2008) azt feltételeztük, hogy a küzdősportok és
önvédelem témakör oktatásához sem a tárgyi, sem a személyi feltételek nem állnak rendelkezésre az iskolákban. Továbbá feltételeztük, hogy ezek a tartalmak - kevés kivétellel - nem
képezik a testnevelés órák anyagát, a testnevelők nem élnek a tantervi lehetőséggel és nem
építik be helyi tanterveikbe sem a témakört. Természetesen kíváncsiak voltunk arra is, hogy a
tárgyi feltételek hiánya mennyiben határozza meg a testnevelők sportág választását.
Az összehasonlító vizsgálatból láthatóvá vált, hogy 6 év elteltével a „küzdősportok és
önvédelem” témakör oktatásával kapcsolatosan kismértékű szemléletváltás történt Pécsett.
Feltételezéseimet, miszerint csak kevés testnevelő emeli a testnevelés órák tartalmai közé a
küzdősportokat a 2002-ben kitöltött kérdőívek alátámasztották, 2008-ban azonban csak a tárgyi feltételek hiányára vonatkozó hipotézisem igazolódott be. Arra a kérdésre, hogy tanít-e az
iskolai testnevelés órák keretein belül küzdősportokat, küzdőfeladatokat és- játékokat, valamint önvédelmet, a megkérdezettek 37,3%-a „igen”, míg 62,7%-a „nem” választ adott.
Ugyanerre a kérdésre a 2008-as felmérés során szinte azonos arányban, de pont az ellenkezőjéről nyilatkoztak a testnevelők. A testnevelők 63,1%-a felvállalja e témakör oktatását,
s csak 36,9%-a nem él a lehetőséggel.
Fontos kérdés, hogy a testnevelők hány órát fordítanak az egyes évfolyamokon a témakör oktatására. 2002-ben a megkérdezettek testnevelők átlagosan közel 7 órát, 2008-ban már
csak kevesebb, mint 5 órát fordítottak küzdősport oktatásra, tehát a témakörre fordított órák
száma csökkenő tendenciát mutat. Ez azért is elgondolkodtató, mert az emelt - és középszintű
testnevelés érettségi esetében a tanulóknak ismerni kell a küzdőjátékokat, küzdősportokat, s
be kell tudni mutatni egyes sportági technikákat (dzsúdó, grundbirkózás). A középszintű
érettségi esetében az úszás és a küzdősportok közül a vizsgázó választhat.
A tanítandó tartalmak esetében fontos kérdés a személyi és tárgyi feltételek megléte, erre több kérdést tettem fel, hely hiányában itt csak a legfontosabbakat emelem ki.
Ha a kérdésre adott válaszokat összesítve vizsgáljuk, elmondható, hogy 2002-ben és
2008-ban is hasonló arányokkal találkozunk, a testnevelők válaszai alapján kielégítők a tárgyi
feltételek, túlnyomórészt adottak az oktatáshoz szükséges eszközök, azonban hiányoznak a
személyi feltételek.
2002-ben a testnevelők 13,2%-a érezte magát felkészültnek a küzdősportok oktatására,
míg 86,8%-a nem, 2008-ban megközelítően hasonló aránnyal találkozunk. A testnevelők
17,2%-a érzi magát felkészültnek míg 82,8%-a nem. Ebből egyértelműen megállapítható,
hogy a legnagyobb problémát a küzdősportok oktatásával kapcsolatosan a tanári felkészültség
hiánya okozza. Éppen azért, hogy a testnevelők bizonytalanságának okait megismerjük, meg
kell vizsgálnunk a küzdősportok a testnevelő tanárképzésben elfoglalt helyét, szerepét.

Küzdősportok a felsőoktatásban
A Testnevelési Főiskolán a küzdősportokat az 1925. évi intézményi alapítás óta oktatják. A
tanszéket az 1949-50-es tanévben hívták életre Időszaki és Küzdősportok Tanszék néven. Az
1984-ben átszervezés nyomán alakult meg Galla Ferenc és Istvánfi Csaba közreműködésével
a jelenlegi önálló Küzdősport tanszék, a vízisportok, sí és turisztika kiválásával. Az első tanszékvezető a már említett Galla Ferenc volt. A TF 1925-ös megalapítása óta a vívás és birkózás, később az ökölvívás, 1941-től dzsúdó, majd az önvédelem is szerepelt az oktatandó
sportágak között. Ezt követően már a felvételi anyagába is bekerültek a küzdősportok. Sajnálatos módon azonban a 90-es évek elejéig csak a TF-en szerepeltek a küzdősportok a testnevelő tanárképzésben, így az ország számos főiskoláján, illetve Pécsett, az egyetemen is sokáig
úgy végeztek a testnevelő tanárok, hogy nem kaptak küzdősportokkal kapcsolatos ismereteket. Ez valódi indokként magyarázatot adhat arra, hogy a Pécsett oktató testnevelők nagy
része nem érzi magát elég felkészültnek a témakör oktatására, hiszen a jelenleg tanító testnevelők jelentős része Pécsett szerezte a diplomáját, illetve abba a korosztályba tartozik, akinek
még nem szerepelt a képzésében az említett témakör. Pécsett az 1993/94-es tanévtől oktatnak
kötelező tantárgyként küzdősportokat a testnevelő tanár szakos hallgatók számára.
2006-ig a Semmelweis Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem esetében volt egyetemi
szintű testnevelő tanárképzés, majd az osztott, lépcsős képzési rendszer bevezetése után a két
intézményben volt lehetőség Msc testnevelő tanári diplomát szerezni. Jelenleg-2012-ben - az
ország 7 felsőoktatási intézményében (Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Eszterházy Károly
Főiskola TTK Eger, Nyíregyházi Főiskola TTIK, Nyugat-magyarországi Egyetem MNSK,
Pécsi Tudományegyetem TTK, Semmelweis Egyetem TSK és Szegedi Tudományegyetem
JGYPK Szeged és Hódmezővásárhely) hirdetnek testnevelő-edző alapszakot.
6 felsőoktatási intézményben, de hét városban van tanár-testnevelő tanár M szak (Eszterházy Károly Főiskola TTK, Nyíregyházi Főiskola TTIK, Nyugat-magyarországi Egyetem
Szombathely és Sopron, Pécsi Tudományegyetem TTK, Semmelweis Egyetem TSK és Szegedi Tudományegyetem JGYPK).
A 2006 óta érvényben lévő alapképzési és hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményei előírják a küzdősportok és harcművészetek ismeretét testnevelő-edző, sportszervező,
valamint a rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapszakokon. (Az alap- és mesterképzési
szakok képzési és kimeneti követelményéről szóló 15/2006. IV. 3. OM rendelet.)
A tanári mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelménye értelmében a testnevelő tanárok esetében a következők érvényesek a képzési tartalmakra vonatkozóan. A szakterületi ismereteken belül a leendő testnevelőknek ismernie kell az „iskolai testnevelés szempontjából legfontosabb sportágak és egyéb lehetséges mozgásterületek (pl. tánc, stretching) oktatásának elméletét és módszertanát.”
A sajátos kompetenciák esetében a következő előírások vonatkoztathatók a küzdősportokra.
„Olyan mozgásformák, tevékenységek, sportágak ismerete, amelyek egyrészt divatosak,
megfelelnek a korszellemnek, és amelyek bizonyítják, hogy a sport elsősorban örömforrás,
kaland, játék, másrészt életük bármely szakaszában nehézségek nélkül űzhetik majd a diákok.
Nyitottság az új és bevált nemzetközi, elsősorban európai módszertan, illetve gyakorlat
iránt, hogy hivatásuk gyakorlása során megfeleljenek az új követelményeknek.” (A tanári
szakképzettségek képzési és kimeneti követelményei 15/2006)
2006 óta szerepelnek a küzdősportok kötelező tárgyként – STE (TF) és a PTE kivételével, hiszen ott már korábban is – azokban az intézményekben, ahol a fent felsorolt alapképzési
és tanári mesterképzési szakok oktatása folyik.

Az említett intézményekben a küzdősportok kurzus tematikájának elkészítésekor, az
órák tartalmának megállapításakor, a gyűjtőfogalom alá tartozó sportágak megválasztásakor
az oktatók - saját bevallásuk szerint - igazodnak a közoktatási tantervek ajánlásaihoz. Így a
legtöbb intézményben a dzsúdó, birkózás, az aikido, önvédelem, valamint a küzdőjátékok és
feladatok szerepelnek elsajátítandó anyagként. Egy-egy esetben említettek más sportágat a
felsőoktatási intézmények oktatói, így az ökölvívást, kick boxot, karatét, vívást és kung fut.
Az intézmények mindegyikében elméleti és gyakorlati képzés is kapcsolódik a küzdősportok
oktatásához túlnyomó részt 70-30 %-os (gyakorlat-elmélet) arányban. A legtöbb esetben két
féléves a tárgy heti két órában, ettől pozitívan emelkedik ki a Semmelweis Egyetem TSK,
ahol jelentősen magasabb óraszámban tanulhatják a hallgatók a küzdősportok alapjait és a
küzdősportágakat is külön-külön..
A küzdősportokkal kapcsolatos pedagógiai lehetőségek, alternatívák, a pozitív személyiségfejlesztő hatások
Kanczler (2011) a dzsúdót, mint komplex nevelési rendszert ajánlja megoldásként a XXI.
században felmerülő összetett társadalmi problémákra. Az alapító, Jigoro Kano az 1800-as
évek végén azzal a céllal alkotta meg a dzsúdó, hogy ezzel a komplex testnevelési rendszerrel- mely máig a Japán testnevelés oktatás alapját képezi – egyszerre kínáljon megoldást az
ifjúság testi, szellemi, lelki fejlesztésére. Ahogyan más szerzők is, így Kanczler is a következő erényeket emeli ki a dzsúdó elsajátítása esetében: fegyelem, kitartás, tisztelet, magabiztosság és munkabírás, sportszerű magatartás, együttműködési képesség és empátia. A felsoroltak
mellett a gyakorlás során olyan pozitív tulajdonságok is kialakulnak, mint az önbizalom, önuralom, bátorság, határozottság és céltudatosság (GALLA, 1982).
Számos szerző így többek között DUTHIE és mtsi. (1978), KONZAK és KLAROVA (1980),
ROTHPEARL (1980), NOSANCHUK (1981), RICHMAN és REHBERG (1986), TRULSON (1986),
NOSANCHUK és MACNEIL (1989), DANIELS és THORNTON (1990), LAYTON (1990), FINKENBERG
(1990), MADDEN (1990), SKELTON és mtsi.(1991), KURIAN ÉS MTSI. (1993), BITZER-GAVORNIK
(1993), SCHWIBBE (19993), KATZ (1993), WOLTERS (1993), FOSTER (1997), BJÖRKQVIST és
VARHAMA (2001), ZIVIN és MTSI. (2001), LAKES és HOYT (2004), BITZER-GAVORNIK és UNTERRAINER (2006), STEYN és ROUX (2009) bizonyította a küzdősportok, harcművészetek személyiségre gyakorolt pozitív hatásait, elsősorban a csökkent agresszivitásra, hosztilitásra, haragra, állapot- és vonásszorongásra, erőszakos cselekményekben való részvételre, megnövekedett önbizalomra, önbecsülésre, dominanciára, pszichés állapotra és jól-létre vonatkozóan.
Az utóbbi években az iskolai erőszak, agresszivitás egyre nagyobb mértéket ölt, a távolkeleti küzdősportok, harcművészetek –elsősorban a budo sportágak – egy komplex személyiségfejlesztő program részeként hatékony megoldást kínálhatnak a probléma kezelésére, megelőzésére, erre külföldön már számos példa létezik. Németországban, Ausztriában és Svájcban
is alkalmazzák az ún. budo pedagógiát (WOLTERS, 1992, 2004, 2005,2008), mely egyéb szociálpedagógiai módszerekkel kiegészülve a személyiségfejlesztés részeként kiegészítő, gyakorlati módszerként alkalmazza a távol-keleti budo sportágakat. A küzdősportokat terápiás céllal
is alkalmazzák. Számos publikáció a küzdősportok bűnözés megelőzésben, illetve a bűnöző
fiatalok rehabilitációjában való alkalmazásáról számol be. Fleischer és mtsai. (1995) egy
dzsúdó oktatással párosított bűnözésmegelőző közösségi programot dolgozott ki Los Angeles
alacsony jövedelmű, magas bűnözési rátájú körzeteiben élő általános iskolás fiataljai számára,
majd különböző vizsgálatokkal igyekezett kimutatni ennek pozitív hatásait. A küzdősportok
terápiás célzattal való alkalmazását számos vizsgálat támasztotta alá. Nemcsak mozgássérültek, gyengén látók és vakok esetében (GLESER és mtsai., 1992) alkalmazhatók eredményesen

egyes harcművészetek módosított formában, de figyelemhiányos hiperkativitásban, diszlexiában és diszgráfiában szenvedők, valamint viselkedészavaros gyerekek és fiatalkorú bűnelkövetők esetében is. (RIPLEY 2003, MORAND 2004, GREENE, 1987, GORBEL, 1990, EDELMAN
1994, GONZALEZ 1989, BINDER 2007, SEITZ és mtsi., 1990, TWEMLOW 1998, GUTHRIE 1997,
WEISER és mtsi. 1995, DAVIS ÉS BYRD 1975, GLESER és BROWN 1986).
A fent említettek mellett nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a ma divatos küzdősportok által biztosítható az iskolai testnevelés órák sokszínűsége, az élménypedagógiai megközelítés. Hasznosságukat az is alátámasztja, hogy oktatásuk során elengedhetetlen az esések
elsajátítása, mely a mindennapi életben is nélkülözhetetlen, hiszen gyermekkorban és idős
korban egyaránt igen magas az elesésekből származó végtagtörések száma.
További indokként említhető, hogy az önvédelmi gyakorlatok elsajátítása a mai világban kiemelten fontos. Az oktatónak ugyanakkor nyomatékosítania kell, hogy a küzdősportágak csak önvédelem céljából alkalmazhatók, és tudatosítania kell, milyen sérülések okozhatók, ha felelőtlenül alkalmazzák őket. A gyermekeknek, fiataloknak fel kell tudni ismerni a
veszélyeket, fenyegetettséget, tisztában kell lenni a konfliktuskezelés lehetőségeivel, a menekülés és segítségkérés módjaival.
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HÁBER HAJNALKA MÁRIA
ANDRAGÓGIAI TANKÖNYV HISTOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉSE
DURKÓ MÁTYÁS: ANDRAGÓGIA: A FELNŐTTNEVELÉS ÉS KÖZMŰVELŐDÉS ÚJ ÚTJAI

Összefoglaló
A kutatás során a másodelemzés módszerével arra vállalkozunk, hogy Durkó Mátyás az
andragógia hazai úttörőjének munkásága alapján histrográfiai elemzést végezzünk a
felnőttnevelés és közművelődés területén. A történelem generálta hatások vizsgálatának szem
előtt tartásával, törekszünk a tudományterület mélyebb megismerésére, szakszerű
következtetések megalapozására és további kutatási irány meghatározására a diszciplína
fejlesztésének céljából.
Kulcs-és tárgyszavak: andragógia, historiográfia, tanulási folyamat
A Histographic Overview of an Adragogy-Book

(Andragogy: New Ways of Education of Adults and Public Education by Durkó, Mátyás)

Summary
We aim at offering a histographic analysis in the fields of andragogy and public education
using the method of secondary analysis of the oeuvre of Durkó, Mátyás the pioneer of
Hungarian andragogy. Bearing in mind the effects generated by history we intend to reach a
deeper understanding of this field and aim at funding professional consequences in order to
determine a further research field for further development of this discipline.
Keywords: andragogy, historiography, learning process
A historiográfia során a történészek és más tudomány művelői is egyre inkább kritikus megközelítéssel élnek a bekövetkező események feltárása kapcsán. Az írott formában hátra
maradt források mellett egyre nagyobb teret hódítanak a tárgyi ereklyék is, melyek hűen őrzik
és illusztrálják az adott korszak gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatását. A historiográfiai a múltban történő elmélyülésen keresztül igyekszik feltárni a történelem homályában rejlő
ok-okozati összefüggéseket, felülemelkedve az eseményeken. Megfogalmazódik a diszciplína
művelőivel szemben az a követelmény, hogy kutatási eredményeik mérhetőek legyenek,
hosszabb időintervallumot átölelve. A komplex értelmezés az idő múlásával az esemény és a
rendszerben történő komplex értelmezést hívja életre a historiográfia területén. „… az esemény soha nem tűnt el azokból a népszerűsítő vagy történeti szakmunkákból, melyek kétségkívül a történetírás döntő többségét alkotják…” (REVEL, 2012:28). A ma történetíróinak és a
történet tudományának kutatóinak feladata a különböző történelmi idősíkok összefonódásának
koherens, komplex vizsgálata, nem szem elől tévesztve a társadalom tagjainak tapasztalásait
sem. „A történész számára létező múlt a történelmi személyiségek jövője. Ha a jövő lényegi
vonása az előreláthatatlanság, a magyarázatnak tiszteletben kell tartania az esemény természetét.” (REVEL, 2012:35.)

Az andragógia jövője a múlt úttörő személyiségeinek és szakmai eredményeinek ismeretén keresztül tervezhető, alakítható. A historiográfiai elemzés alkalmazásán keresztül igyekszünk rávilágítani a felnőttnevelés társadalomformáló jelentőségére, a tudományterületek között jelentkező összefüggésekre.
Jelen dolgozat az andragógia egy jeles magyar képviselőjének, úttörőjének, Durkó Mátyás szakmai életútja során íródott, Andragógia (A felnőttnevelés és közművelődés új útjai) 1
című könyvének historiográfiai elemzésével foglalkozik a teljesség igénye nélkül.
Durkó Mátyás2 (1926-2005) személyisége az andragógiatörténet fejlődésében meghatározó jelentőségű. Élete során folyamatosan törekedett a bekövetkező társadalmi, gazdasági
változások determinálta helyzetekhez, történelmi „színpadokhoz” mérten a szakma elméleti
hátterének tudományos igényű megalapozására. Mindezen törekvését példázza a fent említett
mű is, ami napjaink andragógia tanításának is alapját képezi.
Az adott tudományos tartalom elsajátításához nélkülözhetetlen az adott történelmi
korszak háttérismerete és az adott időszakot meghatározó ideológiai és politikai nézetek
szemléltetése. „Minden társadalmi-kulturális jelenséget csak történelmi fejlődési folyamatában, a gazdasági, politikai, szociális és kulturális területek dialektikus kölcsönhatásában, a
gyakorlat és elmélet kölcsönös összefüggésrendszerében, az előző nézetek kritikai meghaladásában lehet megérteni, tudományosan tanulmányozni.” (DURKÓ,1999:3) A fenti idézet alátámasztja a történelem gyakorlati hatásának fontosságát a tudományterület fejlődési irányainak kirajzolódása, folyamatos változása során és további jelentősége, hogy a diszcíplina
képviselőjének következetes andragógiai „építkezését” is megalapozza. Jelen problémafelvetésben a rendszerváltozás időszakáról fogunk szót ejteni a teljesség igénye nélkül, megvizsgálva a könyvre kifejtett, andragógiai nézőpontot „befolyásoló” hatását. A rendszerváltás
értelmezéséhez jelen tanulmányban Kolosi Tamás és Tóth István György megfogalmazását
alkalmazzuk. „Rendszerváltáson (az előbbiekből következően) elsősorban intézményi változást értünk: annak a szabályrendszernek, intézményi keretfeltétel-rendszernek a megváltozását, amely megszabja a változás előtti és utáni konstellációban is az alapvető működési
jellemzőket, a társadalmi érvényesülés sikerkritériumait és mechanizmusait, összességében
pedig az egyes rendszerek adaptív, alkalmazkodási képességeit… a társadalom működési
mechanizmusainak egyfajta „átprogramozását” jelenti.” (KOLOSI – TÓTH, 2008:17.)
Maga a hazai andragógiatörténet fejlődési szakaszai is alátámasztják azon nézetünket,
miszerint a történelem egyértelműen rányomta bélyegét az adott diszciplína formálódására,
tartalmi bővülésére és a tanítható tartalmak milyenségére. A felnőttképzés létjogosultsága hazánkban egészen a 17. századra vezethető vissza.3 A 18. századi felvilágosodás eredményeként alakult ki az andragógia ismeretterjesztő, tudományos, gazdasági, nemzeti identitást
erősítő, állampolgárképző funkciója és a szakkönyvekre építkező képzési rendszere. A 19.
század magával hozta a népnevelésen felül az andragógia szociális funkciójára erőteljesen
építkező esélyegyenlőséget szorgalmazó felnőttképzési rendszer társadalmi hitvallását,
középpontba állítva a társadalmi rétegek között jelentkező iskolázottsági különbségek
1

A könyv 1999-ben jelent meg, 10 évvel a rendszerváltozást követően. Durkó Mátyás tudományos
életútjának 7. szakaszában, amit önéletrajzában „A nevelés-önnevelés antropagógiai alapjai címen”
jegyzett. (B ALIPAP,2006:248.)
2
A felnőtt korosztály nevelhetősége mellett voksát letevő szaktekintélyek közül Durkó Mátyás nevét min denképp szükséges megemlítenünk. Andragógiai munkásságának legnagyobb jelentősége abban mér hető,
hogy minden tevékenységét, szakmai kezdeményezését az embertársaival történő kapcsolatteremtés indukálta. A különböző társadalmi rétegek közötti szellemi „átjárhatóság” munkásságának vezérelve, iránya.
3
Magyarországon a felnőttképzés megjelenése a reformáció időszakára datálható. A kálvinista reformáció
megjelenésével párhuzamosan kapott egyre nagyobb szerepet a nép tanítása a polgárosodás kapitalisztkus
jegyeit fémjelezve. (SÁRI, 2007:68.)

problémáját. A 20. századra központi kérdéssé vált, hogy nevelhető-e a felnőtt ember. És
ezzel a kérdéssel, ami mára már megállapítássá nőtte ki magát, elérkeztünk témánk fő
történelmi eseményéhez, a rendszerváltozáshoz, az ezredfordulóhoz. Az akkor bekövetkező
társadalmi és gazdasági változások paradigmaváltást jelentettek a felnőttképzés területén is. A
kérdés, hogy nevelhető-e a felnőtt nemzedék, magában hordozta az ideológiai, politikai
nézetek kialakításának társadalmi igényét is. A könyv4 arra vállalkozik, hogy feltérképezze
az olvasó előtt a rendszerváltás gyakorlati hatásainak megjelenését az önnevelés, közművelődés és felnőttképzés rendszerében, reflektálva a társadalmi, gazdasági és politikai változásokra egyaránt. A szerző maga is utal arra, hogy a teljes történelmi múltat nem áll módjában
bemutatni, de 10 év távlatában egyértelműen tud válaszokkal szolgálni az andragógia területén felmerülő kérdésekre a rendszerváltás felnőttképzésre gyakorolt hatásait illetően. Durkó
Mátyás személyes indítatása a mű megírásának kezdetekor (1968) és megjelenésekor (1999) a
következő: „…a felnőttnevelés és közművelődés a folyamatok legmélyén személyiségformálódás és céltudatos személyiségfejlesztés. … - Így a felnőttnevelés és közművelődés –
korszerűen gondolkodva – mindig folytatás, kiegészítés, kiteljesítés és személyiséggondozás.
Mindezzel a változó élethez való aktív, alkotó alkalmazkodás eszköze.” (DURKÓ, 1999: 4-5.)
1989-ben a változás, váltás bekövetkezett.
A társadalompolitikai vonatkozásokat tekintve szemtanúi lehettünk a szocialista-kommunista pártállam összeomlásának. Az összeomlás magában hordozta az építkezés lehetőségét is, hiszen politikailag, társadalmilag és gazdaságilag is egyaránt elkezdhetett az ország a
nyugati minták hatására új alapokat meghatározni. Az alapozás, az új ideológiák, elvek megteremtése begyűrűzött és nem hagyta érintetlenül az oktatás ügyét sem. A demokratikus szemléletű, több szempontú megközelítés a nevelést érintő kérdések megválaszolásában is fejlődést, új rendszerszemléletet eredményezett. A legégetőbb feladat a demokratikus, a mai irányelveknek megfelelő állampolgárképző oktatási szemlélet kialakítása volt. A közoktatás területén az első érezhető, gyakorlatban is megnyilvánuló változtatások 1990-re datálhatóak, amikor kezdetét vették az önálló iskolaszerveződések, más tartalommal, formában, tankönyvekkel. (MÉSZÁROS – NÉMETH – PUKÁNSZKY, 2005:376-381) Mindezek a közoktatást érintő változások kihatással voltak a felnőttképzés intézményrendszerére is. Egyre inkább megerősödni
látszott azon nézet, miszerint a tanulási folyamat hosszabb időintervallumot ölel fel, mint,
amit a pedagógia tudományrendszere lefed. Az egész életúton átívelő, permanens folyamat.
Így az antropagógiai területén egyre nagyobb létjogosultságot vívott ki magának a felnőttképzés. Az emberi erőforrásba történő beruházás megtérülése a felnőtt egyén életében a munkaerőpiac aspektusában került előtérbe. Ez a tendencia egyre inkább felerősödni látszott a
közoktatás területén is. Az 1993. évi 76. törvény a szakképzésről is ezt igazolja. A szakképzés
intézményei között kerültek meghatározásra a munkaerő-fejlesztő és képző központok, melyek napjainkra nagy arányban folytatnak konkrét felnőttképzési tevékenységet és nyújtanak
felnőttképzési szolgáltatásokat5 az érdeklődő és érintett tankötelezettségen túliak részére,
biztosítva ez által a második esélyt, ami sajnos sokszor már a sokadik esély. A rendszerváltás,
a köztársaság kialakulása felgyorsította a folyamatokat. A piacgazdaság kialakulása erőteljes
hatásokat fejtett ki az andragógia fejlődésére. A versenyszellem, ami egyre inkább felerősödni
4

A Magyar Művelődési Intézet által 1999-ben kiadott, Durkó Mátyás: Andragógia (A felnőttnevelés és
közművelődés új útjai) című munkássága korunk társadalmi-gazdasági változásai közepette is aktualitással
bír.
5
Az álláskeresési tanácsadás, elhelyezkedési tanácsadás, előzetes tudásszint felmérése, help desk, jogi
tanácsadás, karrier-tanácsadás, képzési tanácsadás, mentálhigiénés szaktanácsadás, mentorálás, pályaválasztási-,
orientációs-, korrekciós tanácsadás és nem utolsó sorban a tutorlás tartozik a felnőttképzési szolgáltatások közé.
(Farkas,2011. 51-52.)

látszik napjainkban is, megfogalmazta azt az elvárást, hogy a tudástartalmakat folyamatosan
frissíteni és egyben elmélyíteni szükséges és egyre differenciáltabb szakmai ismeretekre és
gyakorlatias munkavégzéshez illeszkedő kompetenciák elsajátítására, birtokbavételére van
szükség. Egyértelműen körvonalazódni látszanak azok az irányok, melyeket a változás magával hozott, érintve a felnőttnevelés -, képzés -, oktatás rendszerét. A privatizáció hatására a
külföldi nagyvállalatok térhódítása lett jellemző a hazai gazdaságban, ami ugyancsak követelményeket állított fel az andragógiai érintettjeivel szemben. Más munkakultúra, más szakmai
tartalom és más alkalmazkodási készség elsajátítása vált a mindennapok kikerülhetetlen részévé, párhuzamosan az egyre inkább felerősödő munkanélküliség tényével (BAJUSZ, 2005). A
munkaerőpiac átalakulása, a történelem rányomta bélyegét a felnőttképzés rendszerére, meghatározva a fő irányokat, szakágazatokat és specifikumokat. Durkó Mátyás népművelői, felnőttképzői hitvallása mindezek fényében került dokumentálásra a fent említett tudományos
alkotásában. Az európai tendenciák begyűrűzése az oktatásba, az inter-, és multidiszciplináris
tartalmak megjelenése, a tudástőke és a gyakorlatorientált képzések felértékelődése az andragógia feladatait is újrafogalmazta. A paradigmaváltás bekövetkezett és a kor felnőttképzése
közgazdasági szisztémák szerint szerveződött. A közgazdasági szemléletet Durkó sem hagyja
figyelmen kívül munkássága során. A munkaerő-piaci tendenciák oktatásra, jelen értelmezésben felnőttképzésre gyakorolt hatását veszi górcső alá, komplex értelmezési keretet teremtve
oktatás, gazdaság és társadalom között. Interdiszciplináris kutatási eredményeket közöl, eleget
téve ez által napjaink tudományos elvárásainak is. „Figyelembe kellene venni, hogy az oktatáspolitika gyengesége és hibái a munkaerőpiacon törnek a felszínre, társadalmi-gazdasági
nehézségeket (inaktivitás, munkanélküliség, gyorsan változó bérarányok stb.) okoznak, a
szűkös erőforrások pazarlásával járnak és súlyos feszültségekre, növekvő társadalmi elégedetlenségre is vezethetnek.” (POLÓNYI- TIMÁR, 2004) A fent említett problémákra Durkó 1999ben megjelent alkotása válasszal szolgál a felnőttképzés aspektusában. Összefoglalja az andragógia jeles hazai és nemzetközi szaktekintélyének 6magvas gondolatait és reflektál a kor
diktálta szakmai kihívásokra. Felkészültsége, lényeglátása, szelektív adatfeldolgozó képessége a tankönyv, oktatásban kifejtett eredményességét hivatott alátámasztani. Az alkotás alcíme
(A felnőttnevelés és közművelődés új útjai) is fémjelzi a befogadó fél számára, hogy a változások hatására új utak kerülnek meghatározásra. A tudományos értekezésben nagy hangsúlyt
fordít a rendszerváltozás hatásainak elemzésére a társadalom, gazdaság és kultúra-művelődés
hármas értelmezési rendszerében. Miután a társadalomban bekövetkező intézményesült keretek között megvalósuló rendszerváltozást feltérképezi, határozza meg a szakma új elméleti kereteit, melyek a gyakorlati képzéseket, ismeretbővítési eljárásokat, mechanizmusokat érintik.
A bekövetkező gazdasági változások a rendszerváltozástól kezdődően kihatással voltak a
társadalmi szerkezet alakulására is. A jelentkező és az idő múlásával egyre inkább felerősödő
munkanélküliség megjelenése és stabilizálódása újrafogalmazta a magyar társadalmat. A társadalmi rétegződés vonatkozásában, a 1990-es években a felnőttképzés feladatát abban láttuk,
hogy az általános iskolai végzettséggel és szakképzettséggel nem rendelkezők táborát, a felnőttképzés pótlólagos funkciójának segítségével a hiányzó ismeretekkel felvértezzük és
ezáltal a munkaerőpiac számára hasznos erőforrásokat képezzünk. Durkó Mátyás a felnőttképzés legnehezebb feladataként értelmezte e réteg felfelé történő mobilitását. „A legalkalmasabb idő a számára az, amikor a megtanulandó anyagra egzisztenciálisan szüksége van. A fel6

Hazai vonatkozásban értelmezi Maróti Andor, Csapó Benő, Gáspár László, Harangi László, Karácsony
Sándor szakmai eszmefuttatásait a témával kapcsolatban. Karácsony Sándor gyakorolta Durkó szakmai
életútjára a legnagyobb hatást. A legjelentősebb tudományos teljesítmények között jegyezte Kará csony
felnőtt nevelési koncepcióját. (T. KISS - T IBORI, 2006) Nemzetközi vonatkozásokat tekintve - a teljesség
igénye nélkül - Brookfildra, Hanselmannra, Pöggelerre koncentrál többek között.

nőttkori tanulás fontos motivációs tényezője a társadalmi fejlődés műveltség-követelményeinek tudatosítása, a tanulási teljesítés pozitív társadalmi, anyagi elismerése.”(DURKÓ,1999:38.)
Az andragógia követelményrendszerét Durkó Mátyás a pedagógiával, mint előfeltétellel
szemben állította fel. Ennek egyik megalapozó téziseként az általános műveltség és észlelés,
érzékelés, gondolkodás képességét állapította meg, amit az iskolai kereteken belül biztosítani
szükséges. Fő célként Durkó a kritikus gondolkodás, együttműködésen alapuló oktatási tevékenységet definiálja, ahol a tanulási folyamat eredményessége a közös aktivitáson áll, vagy
bukik oktató és oktatott felnőtt személy között. Az andragógia tudományának folyamatos változása a fentiek értelmében egyértelműen igazolódni látszik. A jelentkező gazdasági, társadalmi változások sokszínűsége járja át a felnőtt nevelés-, képzés rendszerét is. „Így a felnőttnevelés összképe napjainkban olyan, amilyen a társadalom, a gazdaság, a piacgazdaság helyzete:
ellentmondásos dominánsabb pozitív tendenciákkal.”(DURKÓ,1997:83.) A szerző a változás
pozitív sajátosságaként értelmezte az andragógia fejlődése kapcsán, hogy a különböző szakpolitikák – szociál-, gazdaság-, és oktatáspolitika – egyre jelentősebb hangsúlyt fordítottak a
felnőttnevelésre. A szakképzési szakág fejlődött a legnagyobb ütemben, reflektálva a társadalmi, gazdasági változásokra. A felnőttoktatási funkciók7 közül a szociális funkció – pótló funkció, kompetenciafejlesztő, parkolópálya, politikai képző, személyiségfejlesztő és stabilizációs
funkció – került előtérbe. (BAJUSZ,2005:32-36.) A Durkó által pozitív hatásként értelmezett
szempontok napjainkban is aktualitással bírnak. Az iskolarendszeren belül zajló felnőttoktatás
továbbra is eltérő tendenciát mutat az iskolai végzettségek vonatkozásában. A tudástársadalom kialakulásának, és a versenyszellem folyamatos megerősödésének egyértelmű következményeként rögzíthető a felsőbb szintű iskolarendszerű felnőttnevelés térhódítása és alapfokú
oktatás háttérbeszorulása. Az andragógiai gyakorlat magasabb szintre lépett. További gyakorlatban is megnyilvánuló változást jelentett a politikai oktatás több szempontú megközelítése, a
monolitikus ideológiáktól való eltávolodása. A népfőiskolák, az intézményesült kereteket átlépő közművelődést előmozdító törekvések jelentős szerephez jutottak. Az andragógia alulról
történő építkezése mind nagyobb mértékben mutatkozott meg, folyamatosan erősítette autonómiáját. Durkó további pozitívumként értelmezte, hogy a felnőttek tanulási hajlandósága,
egyben motivációja is jobban kiteljesedett. A tartalmi pluralizmus megjelenése gazdagította a
felnőttnevelés tartalmát, differenciáltan az érintett célcsoportokra8 koncentrálva. A felnőttnevelés nemzetköziesedése is megfigyelhető hozadéka volt a rendszerváltozásnak. Durkó József
Attila idézetével élve: „a mindenséggel mérd magad”. Az autonóm tanulási folyamat, az önnevelés szerepe meghatározó momentuma lett a változások pozitív andragógiai eredményeinek. A gazdasági szempontokat sem szem elől tévesztve, megállapítható, hogy a felnőttnevelés szolgáltatói jellegéből kifolyólag az intézményesült keretek befektetései megtérülhetnek
anyagi vonatkozásban. A rendszerváltás, a magyar történelem alakulásának komplex andragógiai és társadalmi, gazdasági eredményeit Durkó Mátyás a felnőttnevelés intézményrendszeréről alkotott gondolatai tükrözik a leginkább. „Ennek az elvi alapját az eddigi monopolhelyzet,
az ezzel járó kiszolgáltatottság megszüntetése eredményezte. Nem érvényesülhet tovább „az
eszi, nem eszi, nem kap mást” kínálati színvonaltalanság. A résztvevők részére a kínálati
választék alapján való döntés szabadságát biztosítja az új helyzet.” (DURKÓ,1999:47.)
A dolgozat bevezetőjében arra vállalkoztunk, hogy rávilágítunk egy adott történelmi
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A szakirodalom megkülönbözteti a személyes szükségleteket kielégítő és a szocializációs felnőttoktatási
funkciókat. Előbbi magában foglalja továbbá a személyiségfejlesztő funkciót, az egzisztenciális és a rek reációs funkciót.
8
A felnőttoktatás karakterisztikusan körvonalazható társadalmi csoportokat definiál a speci ális képzési
kínálat kialakítása érdekében. Megkülönbözteti a fiatal felnőttek, a nők, a hátrányos helyzetűek csoportját
és számos más szociológiai mutatókkal leírható célcsoportot rögzít.

esemény (1989.), az andragógia szakterületére és egy könyv tartalmi elemeire, alkotójának
hitvallására gyakorolt hatásaira. A rendszerváltás ideológiája, meghatározott politikai sokszínűsége „színezte újra” és teremtette meg az andragógia területének új aspektusait, változtatta,
illetve erősítette meg a szerző tudományos gondolatait és hozott új tudományos eredményeket. Az alkotáson belül egyszerre érvényesült a kritikai megközelítés és a változás gyakorlati
hatásainak üdvözítése. Giovanni Levi olasz történész szavaival élve „egy banális helyszínen
játszódó, közönséges történet elemzésén keresztül” kaphattunk képet arról, hogy az esemény
és az eseményt más aspektusban értelmező szerző milyen részt vállalt „a társadalmi valóságot
hordozó struktúrák formálásában és módosításában. (REVEL, 2012:30)
A téma további kibontása és mélyebb értelmezése érdekében érdemes lenne az andragógia további rendszerváltás idejében íródott szakmunkáit is górcső alá venni. Érdekes lehet,
hogy mennyiben térnek el a fent értelmezett alkotás történelemi szemlélet formálta elméleti
megalapozásaitól magyar vonatkozásban. Hasznos összehasonlítás lenne, egy aktuálpolitikai
nézeteket tükröző tankönyv és a Durkó féle Andragógia komplex értelmezése a komparatisztika módszerével. Megválaszolásra vár a kérdés, hogy az elmúlt 23 év milyen andragógiatörténeti változásokat eredményezett? Továbbá a felnőttnevelés permanens voltából, élethosszig tartó folyamatából következően újra és újra vizsgálódásunk középpontjába szükséges
állítanunk a hazai és nemzetközi történelem eseményeit, történéseit, melyek folyamatában
alakítják a gazdaság, és társadalom mellett, illetve hatásukra az andragógia diszciplínáját.
„A történelmet tükörnek tekintem, amelynek segítségével a magam életét is lehetőleg tökéletesíteni és az ábrázolt hősök erényeihez hasonlóvá igyekszem tenni.”
(Plutarkhosz)
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NEVELÉSTÖRTÉNET

MÉREG MARTIN
TANÍTÓSZEREPEK A PÉCSI NAPLÓBAN A 19. ÉS A 20. SZÁZAD FORDULÓJÁN

Összefoglaló
Tanulmányom a tanítói hivatást egy sajátos nézőpontból, a Pécsi Napló írásain keresztül
közelíti meg, ezáltal tanítóság helyzetének leírásán túl a – róluk megjelent cikkek alapján –
társadalmi megítélésükről, a tanítószerepekről is árnyaltabb képet alkothatunk. A sajtóelemzés módszere ezúttal magában foglalja a tanítókkal kapcsolatos narratívák vizsgálatát, a századfordulón rendszeresen visszatérő témák bemutatását és a tanítói hivatáshoz kötődő, gyakran máig élő toposzok hátterének feltárását.
Kulcs- és tárgyszavak: neveléstörténet, pedagóguskép, pedagóguspálya
Roles of Elementary School Teachers in Pécsi Napló at the Turn of the 20th Century
Summary
My study focuses on the elementary school teacher’s career from a specific viewpoint, that of
the articles of Pécsi Napló. Along these writings we may achieve a more detailed image of
elementary school teachers including their social status and roles. The present media analysis
contains the examinations of narratives concerning elementary school teachers with a special
focus on toposes merging at the turn of the 20th century that live on today.
Keywords: history of education, teacher-image, teacher-career
A tanítószerepek vizsgálatának lehetőségei
Természetesnek tűnhet, hogy a tanítószerepeket a korabeli pedagógiai szaksajtón keresztül
vizsgáljuk, mint ahogyan erre már példák a rendelkezésünkre állnak. (BASKA, 2001, 2011,
FEHÉR, 2005.) Ehhez képest érdemes megvizsgálni, mit mond erről a témáról egy politikaiközéleti napilap, amely minden közérdeklődésre számot tartó témát felölelt és szélesebb olvasóközönségnek szólt. Feltételezem, hogy ez a forrástípus funkciójából eredően más megvilágításban mutatja be tanítókat.
Kutatásomban eredetileg a Pécsi Napló oktatásról közvetített nézeteit tártam fel, amelynek során a 19. század végi Pécs oktatástörténetének vizsgálatán túl az 1892-től megjelenő
napilap oktatásról szóló cikkeinek egy lehetséges interpretációjára tettem kísérletet. A kutatás
kiindulópontja és fő kérdésfelvetése az volt, hogy milyen nézeteket közvetített a Pécsi Napló
az oktatásról szóló cikkeiben a 19. és a 20. század fordulóján. Az oktatásról szóló cikkek
jelentős hányada a tanítósággal volt kapcsolatos, ezért ez a téma a kutatáson belül külön kifejtést igényel.
Célom nem a tanítóság történetének közvetlen feltárása volt, hanem arra kerestem a választ, hogyan gondolkodtak a velük kapcsolatban felmerülő kérdésekről a korban, ezért a
hozzájuk kötődő narratívák elemzése állt vizsgálatom középpontjában. Nem kizárólag magát

a jelenséget próbáltam leírni, hanem azt a szemüveget is, amelyen keresztül a jelenséget
szemléltem. A hangsúlyt ezúttal a közvettség problémájára fektettem, arra próbáltam reflektálni, ahogyan egy forrástípus egy adott témát, jelen esetben a tanítóságot bemutatja.1
A tanítósággal kapcsolatos nézetek és a hozzá kötődő beszédmód vizsgálata fontos téma
lehet a tanítóság történetének szempontjából, hiszen egy bizonyos témáról való gondolkodás
befolyásolja az adott terület fejlődésének irányát, ahogyan a történeti valóság és a róla szóló
narratívák kölcsönösen hatnak egymásra. Ezek a narratívák hozzájárultak a tanítók szerepeinek kialakulásához, amelyek alapján a külvilág megítélte őket, illetve saját helyzetüket
meghatározhatták.
A vizsgálat elméleti háttere
Az újkor oktatástörténetének kutatásához a korabeli sajtó bőséges forrásanyagot kínál. A
forrástípus sajátos tulajdonságai ugyanakkor a sajtóelemzés elméleti kérdéseit vetik fel. Az
elemzés során figyelembe kell venni az oktatásról szóló cikkek nyelvi megalkotottságát,
valamint azt, hogy ezek nem tükrözik közvetlenül a történeti valóságot, ezért az egyes írásokat mindig az adott történeti kontextuson keresztül kell értelmezni, és minden vizsgált médium esetében fel kell tenni a kérdést: kik alkották a véleményt és milyen igényeket próbáltak
kielégíteni vele. (KÉRI, 2001: 36-38.)
A források „szöveg természetét” szemléletesen mutatják be Jacques Le Goff gondolatai:
„Az emberek beszédmódja, akár a meggyőződés, akár az érzelem, a pátosz szól belőlük, jobbára csak készen kapott gondolati formák, közhelyek, szellemi limlomok, különböző eredetű és
korú mentalitások, kulturális ócskaságok halmaza.” Felfogása szerint egy bizonyos témáról
való gondolkodás logikai keretei felvázolhatók a nyelvhasználat részletes vizsgálatával. Ide
tartozik a szókészlet, a mondatfűzés, a közhelyek, tér és időfogalmak elemzése, melyek a
„gondolkodás szerszámkészletét” jelentik, továbbá a toposzok és a nyelvi panelek feltárása,
amelyek a „gondolkodás csontvázait” alkotják. A szerző szerint a tömegkommunikációs eszközök a mentalitás kiváltságos hordozói és alakítói is egyaránt.(LE GOFF, 1976: 683-689.)
A sajtónak, mint forrásnak a társadalomtörténet szempontjából való jelentőségére Gyáni
Gábor hívja fel a figyelmet. Szerinte a sajtó „a valóságot teremtő diskurzusok egyik legfontosabb megnyilvánulása és tárgyi hordozója”, amelynek vizsgálata során figyelembe kell venni
a kulturális-társadalmi kontextust, és fel kell tárni a sajtótörténet, a mentalitástörténet és a tömegkultúra története közötti összefüggéseket. A sajtó múltját célszerű a használat kontextusában értelmezni, vagyis abból a kérdésből kiindulni, mire szolgált a sajtó a maga korában. Ez a
nézőpontváltás megkívánja a nyelvhasználat módjának történetírói megismerését, amely a
sajtó szövegeinek hermeneutikai megközelítésével és az egyes cikkek retorikai elemzésével
érhető el (GYÁNI, 2006).
Ez a megközelítés az eszmetörténeti módszertan cambridge-i paradigmájának hatását
tükrözi. Austin beszédaktus-elméletéből kiindulva a hangsúly a szövegek használatára került,
ezért a szövegek elemzése során a jelentés feltárásán túl figyelembe kell venni, hogy a szerző
milyen cselekvést hajt végre akkor, amikor leír valamit (illokúciós aktus).2 (HORKAY HÖRCHER, 1997: 295-297.) Skinner ezért a kutatás során a források nyelvi dimenziójára helyezi a
hangsúlyt. Célja, hogy „feltárja az adott megnyilvánulás és a szélesebb nyelvi kontextus vi1

Az oktatásról szóló diskurzus elemzése az oktatásügynek azonban csak egy bizonyos aspektusát mutatja be, hiszen a
kulturális tényezőt megvilágító beszédmód mellett, azzal összefonódva, állandó kölcsönhatásban működnek a gazdasági,
társadalmi és politikai tényezők is.
2

A Pécsi Napló szerzői ennek értelmében tájékoztatnak, tudósítanak, véleményt mondanak, befolyásolnak, sőt
olykor még egyes személyeket, hivatalokat is felszólítanak bizonyos ügyek rendezésére.

szonyát az adott szerző tényleges szándékának megértése érdekében”, így a szöveg társadalmi
kontextusának vizsgálata a „nyelvészeti vállalkozás részévé válik”. (SKINNER, 1997, 19.)
A források fent vázolt megközelítése jól alkalmazható kutatásom elméleti háttereként,
mert a tanítószerepek ugyanúgy társadalmi konstrukciók, mint a sajtószövegek, sőt, ez esetben a vizsgálat tárgyát az képezi, hogyan hatnak maguk a szövegek a tanítószerepek alakulására. A narratívaelemzést indokolja, hogy az elemzett cikkek nem a történeti valóságot jelenítik meg, hanem közvetettségük miatt reprezentációként kell kezelnünk őket. Ez az eljárás
egyben a történeti valóság sokszínűségének a bemutatására is alkalmas. Kutatásomban ezért
úgy vizsgálom egy adott téma reprezentációját a médiában, hogy közben figyelembe veszem
az egyes narratívák történeti hátterét is.
A vizsgálat módszere
A vizsgált időszakban a Pécsi Napló összes számát terjedelmi okok és időbeli korlátok miatt
nem volt lehetőségem megvizsgálni, ezért az elemzést egy szűkebb mintán végeztem. A példányok kiválasztásánál a statisztika szabályait alapul véve a reprezentatív mintavétel módszerét alkalmaztam.3 A reprezentatív mintát a cikkek véletlenszerű kiválasztásával kaptam, ami
azt jelenti, hogy az újságok teljes listájáról minden példánynak egyenlő esélye volt a mintába
való bekerülésre. (FALUS, 2008: 24-30.) A Pécsi Napló 1892-től 1902-ig tartó időszakából 10
évfolyam 10-10 számát választottam ki ilyen módon. Az így kapott 100 példányban összesen
188 oktatásról szóló cikket találtam, amelyeket az elemzés során tematikájuk alapján csoportosítottam, az összetartozó témákat pedig egy átfogó kategóriarendszerbe soroltam. A tíz kategóriát, valamint ezek egymáshoz viszonyított arányát az 1. ábra mutatja be.
1. ábra: Az egyes kategóriák reprezentációja a Pécsi Naplóban
A kategóriák megjelenésének aránya a Pécsi Naplóban
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A három legnagyobb kategória, az iskolai élet, az iskolai közigazgatás és a tanítók teszik ki az
összes 73%-át, a maradék hét kategória 27%-on osztozik, közöttük olyan fontosak, mint a
3

A reprezentatív minta, vagyis a vizsgálat körébe bevont példányok megfelelően tükrözik az alapsokaság, a
vizsgált időszakban megjelent összes szám tulajdonságait.

szakoktatás, iskolai egészségügy, adományozás, iskola és egyház viszonya, óvodaügy, iskola
és család viszonya, az iskola és az asszimiláció kérdése. A mintába került cikkek 20%-a tartozik a tanítók kategóriájába, ebből arra következtethetünk, hogy a tanítóságot érintő kérdések a
közélet témái között állandóan jelen voltak, és nagymértékben foglalkoztatták a közvéleményt. A továbbiakban ennek a kategóriának a részletes kifejtésére kerül sor.
A tartalomelemzés módszerének mintájára, a szövegek összefüggésrendszerének elemzésével azt vizsgáltam, hogy milyen környezetben, milyen más tartalmakhoz kapcsolódva
jelentek meg az egyes témák. (SZABOLCS, 1999.) A forrásokban rejlő közös kifejezésmód feltárása lehetővé tette a tanítóságról szóló narratívák feltérképezését és értelmezését. A róluk
szóló írásokban például különböző hangsúllyal, de rendszeren megjelentek olyan kérdések,
mint a tanítói életpálya megítélése, a tanítók mentalitása, a tanítóegyesületek munkája, a
tanítók anyagi helyzete és a tanítói állások betöltése.
Mindemellett fontosnak tartottam a korabeli szóhasználat elemzését, mert számos ma
már nem használatos kifejezés szerepel a cikkek szövegében, melyek a kor emberének oktatással kapcsolatos gondolatvilágáról árulkodnak. Ilyen például a mai nyelvből teljesen kiveszett tanügybarát4 vagy az ügybuzgó kifejezés. Némely kifejezés helyett szinonimáikat használjuk (tanférfiu5, tápintézet), némelyek módosult formái élnek tovább (érettségi vizsgálat,
kisdedóvó). Hasonló okokból fordítottam figyelmet a szövegekben rendszeresen kimutatható
toposzok, nyelvi panelek vizsgálatára. Például a „haladás századában” közismert és széles
körök-ben használt írói fordulat volt, amely a kor emberének öntudatáról árulkodik.
Teljes kép természetesen ezzel az elemzéssel sem alakulhat ki, célom, hogy a tanítószerepek általános jellemzőire hívjam fel a figyelmet, amely alapot nyújthat a források további
interpretációjához.6
A sajtótörténeti kontextus - A Pécsi Napló
A 19. század utolsó évtizede a sajtó virágkora volt, amikor az újságolvasás egyre szélesebb
körökben terjedt el, ezáltal a korszak vezető médiumává vált. (KOSÁRY, 1985: 269-270.)
Ugyanakkor ebben az időben mutatkoztak meg látványosan a dualizmus-kori oktatási törvények és oktatáspolitika eredményei: az intézményhálózat fejlődésével párhuzamosan erősödött az állami szerepvállalás, a 6 éven felüli lakosság körében pedig jelentősen nőtt az írniolvasni tudók aránya. (KATUS, 2009: 503-506.)
A Pécsi Napló7 ez esetben azért lehet ideális forrás, mert ahogyan az újság alcíme is
mutatja, műfaját tekintve politikai napilapról van szó, ez a tulajdonsága pedig lehetővé teszi,
hogy általa képet kapjunk a tanítóságról szóló írásoknak a közéleti témák között elfoglalt
helyéről. A korabeli média nyílt véleménye és rejtett nézetei ugyanis hatással voltak a köz4

Tanügybarát: az oktatás ügye iránt elkötelezett, annak érdekében cselekvő személy. A 19. század második
felében az oktatás intézményrendszere és tartalma gyors ütemben fejlődött, a köztudatban ekkor kezdett
elterjedni az oktatás és a nevelés gondolatának fontossága. A kifejezés a nevelés eszméje iránti elhivatottságot
fejezi ki. A kifejezés mára kikopott a nyelvből. Hasonló értelemben használták az ügybuzgó kifejezést.
5
Tanférfiu: tanító. Arra utal, hogy a korszakban a férfiak még nagyobb arányban választották a tanítói pályát.
6
A dolgozat (írásánál és) olvasásánál érdemes szem előtt tartani Kéri Katalin figyelmeztetését, amely szerint a
sajtó nem mindig a közvéleményt tükrözi, az írások hátterében gyakran egy-egy újságíró vagy érdekcsoport
véleménye áll. (Kéri, 2001, 36-38.)
7
A Pécsi Napló 1892-től 1944-ig működött, saját meghatározása szerint mint „pártonkívüli politikai napilap”.
Kiadója Engel Lajos pécsi nyomdász volt, majd a lap 1984-ben a Pécsi Újsággal történt fúziója után Lenkei
Lajos lett a tulajdonos. Szerkesztője hosszú időn keresztül Várady Ferenc volt. Máté Károly 1934-es
monográfiája szerint „a lap megalakulása óta kitartott liberális felfogása mellett, ma is a liberális körök jól
szerkesztett s mérsékelt hangú szócsöve”. (Máté, 1934: 5.)

vélemény alakulására, amely befolyásolhatta a tanítóság megítélésének irányát, ugyanakkor
hozzájárulhatott a különböző tanítószerepek kialakulásához. Az újság pécsi vonatkozásán
keresztül kitérek arra is, hogy az országos témák milyen formában jelentek meg helyi szinten.
A vizsgált cikkek különböző sajtóműfajokban íródtak, találhatunk közöttünk vezércikket és táviratot is, de a legtöbb írás rövid hír vagy publicisztika formájában jelent meg. A mai
sajtóban megszokott gyakorlat, hogy a hírrovat és a publicisztikai oldal el van különítve, de a
Pécsi Naplóban ilyen értelemben nem tettek különbséget a cikkek között: a „Hírrovatunk”ban a tényközlés és a szubjektív véleménynyilvánítás sajátos keveredését figyelhetjük meg.
Ezt a jelenséget a korabeli sajtó jellegzetes vonásaként értékelhetjük. Alább pedig majd
láthatjuk, hogy gyakran egy íráson sem egyértelműek a fent említett viszonyok.
A nyilvánosság szerepe
A Pécsi Napló cikkeit olvasva a századforduló újságírásának egy másik szembetűnő sajátossága is kirajzolódik előttünk. A szerzők véleményét tükröző, szubjektív hangvételű írásokban
rendre megjelenik a nevelő célzat és a jobbító szándék. A kor kihívásaival szembesülő szerzők az újságírást a jó ügyért való küzdelem eszközeként fogták fel. A Pécsi Napló munkatársaira jellemző volt az a hit, hogy írásaikkal befolyásolhatják a dolgok menetét, jó irányba
változtathatják a körülöttük lévő világot. A következő cikkrészlet elemzésével a kiemeléseken
keresztül ezt a hozzáállást szeretném bemutatni.
„Ezen közlemény kiadásánál igen természetesen csakis a tanügy fontossága lebegett
előttünk, és ismerve Baranya vármegye érdemes tanfelügyelőjét: Salamon József kir. Tanácsos tanfelügyelőt, tudtuk azt, hogy magáévá fogja tenni az ügyet, és haladék nélkül
személyesen fog arról meggyőződést szerezni, mennyi alappal bírnak a felhozott vádak. Az
epés nyilatkozatok egész áradata zúdult felénk ezen czikk megjelenése után, mely széles
körökben keltett méltó föltűnést, melyre azonban mi nem reagáltunk, mert vártuk a vizsgálat
eredményét.”(Pécsi Napló, 1898. július 14.)
A szerkesztő lényegesnek tartotta kiemelni, hogy a „tanügy fontossága” indokolta a
heves érzelmeket kiváltó tudósítás megjelentetését. Az eset jól példázza a szerkesztőség elhivatottságát az általa fontosnak tartott ügyek felkarolására. A cikk név szerint szólítja meg
Salamon Józsefet,8 aki hivatalánál fogva a legtöbbet teheti az ügy érdekében. A megnevezés
gesztusával az olvasóközönség elé állítja, mintegy nyomást gyakorol a tisztviselőre, aki ezúttal már nem cselekedhet másként, „magáévá fogja tenni az ügyet”. Ebben a szerkesztőségnek
az a felfogása tükröződik, amely szerint a problémákról való korrekt tájékoztatással, a nyílvánosság erejére támaszkodva pozitív irányba fejthetnek ki hatást az egyes ügyek kimenetelére.
A kommentár utolsó mondata tanúskodik az újság és az olvasók közötti kapcsolat
minőségéről. Maguk az olvasók is igényelték a Pécsi Naplónak a közéletben való aktív
részvételét. Létezett tehát visszacsatolás az újság és olvasóközönsége között, a Pécsi Napló
valódi közéleti fórum szerepét töltötte be Pécs és Baranya megye életében.
A szerzők érdekeltsége
A Pécsi Napló korabeli gyakorlata szerint a szerzők nevét csak elvétve tüntették fel a cikkek
alatt, kilétükre ezért csak következtetni lehet. A kutatás szempontjából fontos kérdés, hogy a
szerzők milyen kapcsolatban álltak az oktatásüggyel, illetve milyen ismereteik voltak erről a
8

Salamon József: 1867 és 1869 között a Néptanoda című pedagógiai szaklap felelős szerkesztője, 1871-től kir.
főtanácsos tankerületi felügyelő. (Surján, 1992, 238.) Korábban a belvárosi fiúiskola és a pécsi tanítóképző
tanára volt. (Várady, 393.)

területről. Néhány esetben utalást tesznek egy bizonyos „tanügyi munkatársról”, de az ő személyét is homály fedi.
A kérdés megoldásának kulcsára a Pécsi Napló 1894. szeptember 28-i számában találtam rá. Ez a szám külön mellékletben közölte a szerkesztőség, az „állandó, rendes munkatársak, a politikai és társadalmi czikkek íróinak”, valamint a helybeli és vidéki szerzők névsorát.9 Az újságírók névsora mellé Várady Ferenc Baranya múltja és jelenje című kötetéből
összeállítottam a baranyai tanítók és tanárok listáját. (Várady, 1896: 313-399.) A két forrást
összehasonlítva azokat a személyeket kerestem, akik tanítói vagy tanári állást töltöttek be,
ugyanakkor a Pécsi Naplóba is rendszeresen publikáltak, mert feltételezem, hogy hivatásuknál fogva ők írták az oktatásról szóló cikkek nagyobb részét.
Az így kapott eredmény: 6 pedagógus tartozott a Pécsi Napló munkatársai közé. Közülük négyen tanítottak az állami főreáliskolában, név szerint Maksay Zsigmond, dr. Kálmán
Miksa, Kőrősi Henrik és dr. Perls Ármin. Klingenberg Jakab a pécsi izraelita népiskola igazgatói tisztét töltötte be, emellett a Pécsi Napló és a Néptanoda című tanügyi szaklap munkatársa is volt.10 Magda Pál a szigeti külvárosi községi fiú és leány népiskola tanítója volt.11
A pedagógusok (négy középiskolai tanár és két tanító) jelentős aránya a Pécsi Napló
szerkesztőségében magyarázatot adhat az oktatás témájának a korban egyébként is magas
reprezentációjára. Kiderült, hogy gyakorló tanárok, szakemberek publikáltak a témában, ez a
tény a cikkek szakmai hitelességét támasztja alá. A tanügyhöz kötődő információk első kézből érkeztek, egy-egy esemény, probléma leírása kapcsán valóban részletes leírásokkal találkozhatunk. Ez az adat ugyanakkor segít megérteni a szerzők előző fejezetben tárgyalt elhivatottságát, amelyet gyakran a személyes véleménynyilvánítás formájában fejeztek ki. Meglepő
eredmény, hogy az állami főreáliskola négy tanára is rendszeresen írt a Pécsi Naplóba, de
nagyon jól magyarázza, miért éppen ez az intézmény került leggyakrabban említésre az újság
hasábjain. Ugyanakkor meg kell állapítanunk azt is, hogy a magasabb társadalmi státuszú és
nagyobb szakmai presztízzsel rendelkező középiskolai tanároknak jelentős szerepe volt a tanítókkal kapcsolatos narratívák kialakításában.
Az intézménytípusok reprezentációja
Az egyes intézménytípusok előfordulásának gyakorisága a Pécsi Napló oktatásról szóló cikkeiben a társadalmi rétegek részvételét tükrözi a közéletben. A 2. ábra az egyes intézménytípusok említésének számát és egymáshoz viszonyított arányát mutatja be a vizsgált cikkekben.

9

Pécsi Napló, 1894. szept. 28.
Klingenberg Jakab életőr és munkásságáról külön kiadvány készült: Klingenberg Jakab pécsi igazgató
tanítónak életrajza. Külön lenyomat a Néptanoda XXXIV. évfolyamából. Pécsett. Nyomatott Tais József
könyvnyomdájában. 1901.
11
Hasonló összevetést végeztem a Pécsett megjelenő Néptanoda című tanügyi szaklap szerzőinek névsorával
(Néptanoda, 1892. 1. szám). Ebből kiderült már, hogy Klingenberg Jakab mindkét lapnak munkatársa volt. A
Néptanoda felelős szerkesztője, Schneider István 1891-től a községi iskolák felügyelő igazgatója, 1896-tól a
pécsi ipariskolák igazgatója volt. (Várady, 1896, 340.) A szaklap munkatársa volt Reberics Imre, a községi
polgári leányiskola tanára, 1891-től igazgatója. (Várady, 1896, 341.) Mindezek alapján kimutathatóvá válik,
hogy Pécsett az oktatásügy területén dolgozó szakemberek egy szűk csoportja rendszeresen publikált valamely
lapba az oktatás-nevelés témakörében.
10

Az intézménytípusok említésének száma és egymáskoz viszonyított aránya
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2. ábra

Az előfordulások közel egyharmadát teszik ki a gimnáziumok, 40 esetben név szerint hivatkoztak rájuk. A negyven említésen összesen négy intézmény osztozik: a pécsi főreál-gimnázium 17, a pécsi felső kereskedelmi iskola 13, a pécsi római katolikus főgimnázium 7, a szekszárdi főgimnázium 3 alkalommal fordult elő. Ezek az érettségit adó intézmények fontos
szerepet töltöttek be a középosztály életében.12
16 esetben tettek utalást a polgári iskolákra, ezen öt intézmény osztozott: a pécsi polgári
fiú, illetve leányiskola, a Miasszonyunk rend római katolikus polgári leányiskolája, a mohácsi
állami polgári iskola és a siklósi polgári népiskola. A középfokú szakmára képesítő intézmények közé soroltam a tanítóképzőt, a bányászati szakiskolát és a hadapródiskolát; csupán
nyolc esetben tettek róluk említést. Ezek az intézmények jórészt a város polgárságának kevésbé tehetős rétegeihez kötődtek.
Noha a korban már közhelynek számított a gyakorlati életpályára felkészítő iparos-és tanonciskolák népszerűsítése, ezek az intézmények mindössze 24 alkalommal kerültek említésre.13 Ugyanakkor a népszerűsítés mellett gyakran lehetett olvasni a tanoncok tanulási nehézségeiről, viselkedési problémáiról nagy arányú mulasztásairól és az elégtelen tanítási körülményekről. A népszerűsítés és az elmarasztalás egyszerre van jelen a Pécsi Napló szakoktatásról
szóló narratívájában. Ezen intézmények diákjai főként a munkásság és a parasztság sorai
közül kerültek ki.
A legnagyobb arányban a tanítókhoz köthető elemi népiskolák fordultak elő, összesen
45 esetben említették őket a szerzők, de ezen az értéken Baranya megye mintegy 407 iskolája
osztozik, ami azt jelenti, hogy egy-egy intézményre csak kevés figyelem jutott. Ennek az
intézménytípusnak a tanulóit nehezebb egy-egy társadalmi réteghez rendelni, a kérdésben az
adott település típusa adhat némi fogódzót.
Az egyes (név szerint említett) intézmények reprezentációjának vizsgálata alapján megállapítható a pécsi középiskolák, ezen belül a főreál és a felső kereskedelmi iskolák túlsúlya
az elemzett cikkekben, ez pedig azt a megállapítást támasztja alá, mely szerint a polgári
középosztály nézőpontja érvényesült a Pécsi Napló tanítókról szóló írásaiban.
A baranyai tanítók helyzete a századfordulón
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Pécsett a 19. század második felében a modern ipar és a bányászat megerősödésével kibontakozó városfejlődés során a város lakosságának foglalkozásszerkezete is jelentősen átalakult. Ezzel párhuzamosan erősödött
a polgári középosztály, melynek intézményei (a főreál és a felső kereskedelmi iskola) 3-szor gyakrabban
fordultak elő a Pécsi Napló hasábjain, mint a hagyományos humán gimnáziumok. (Katus, 1995, 55. old.)
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Ide soroltam még az ismétlő iskolákat, illetve a földműves és szőlőmunkás iskolákat is.

A modern oktatási rendszerek kialakulásának feltétele az iskolázatás tér-és időbeli kiterjesztése és az állami befolyás növekedése mellett a pedagógus mesterség szakmává válása, professzionalizálódása volt. Ennek elemei közé tartozik a pedagógiával foglalkozó szakmai
csoportok kialakulása és elkülönülése, a képzés színvonalának emelkedése, a képesítési
követelmények megjelenése, illetve a szakmai és egzisztenciális érdekeket közvetítő szakmai
szervezetek létrejötte. (KELEMEN, (a), 2007: 10.)
A tanítók helyzetét is szabályozó népoktatási törvény végrehajtásához azonban sok
helyen hiányoztak az anyagi feltételek, ezért sokuk csak nehezen tudott az életkörülményein
felülemelkedni, és a törvény által előírt feladatoknak megfelelni. Helyzetüket jórészt a helyi
adottságok és az iskolafenntartó határozta meg, amely ebből adódóan akár településenként is
eltérő lehetett. (KÉRI, 1995: 36.)
A statisztikai évkönyv kimutatásai alapján kísérletet tettem a tanítók életkörülményeit,
munkáját befolyásoló adatok elemzésére, amellyel a cikkek értelmezéséhez szükséges
általános képet kívánom felvázolni.
1. táblázat. A baranyai népoktatási viszonyok a századfordulón
1892/93
1896/97
Baranya
Pécs
Baranya
Pécs
népiskolák száma
404
20
407
18
ténylegesen iskolába járók 45382
5642
40685
5492
tanítók száma
490
102
506
90
fenntartó szerint
állami
2
községi
40
11
40
11
róm. kat.
225
5
228
4
görögkeleti
29
28
evangélikus
21
20
református
82
2
81
zsidó
4
2
5
2
magán
3
2
3
1
tannyelv szerint
magyar
195
20
235
18
vegyes
132
162
nem magyar
77
10
minőségi mutatók
egy iskolára jutó tanítók
1,21
5,1
1,24
5
egy tanítóra jutó diákok
92,6
55,3
80,4
61
nem okleveles tanítók
49
10
44
-

1901/02
Baranya
Pécs
411
18
39987
5752
518
102
5
42
227
28
21
79
5
4

11
4
2
1

275
129
7

18
-

1,26
77,2
-

5,6
56,4
-

A táblázatot a Statisztikai évkönyv alapján állítottam össze 14

Baranya vármegyében a legtöbb iskolát, az összes népoktatási intézmény mintegy 56%-át, a
katolikus egyház tartotta fenn, a maradék 44%-on a többi felekezet és a községek osztoztak.
Pécs esetében viszont a községi fenntartású intézmények kerültek túlsúlyba az egyháziakkal
szemben. A népiskolák száma 1892 és 1902 között 404-ről 411-re emelkedett. A 7 újonnan
14

Első oszlop: Statisztikai évkönyv, Bp., 1982, 307-308.
Második oszlop: Statisztikai évkönyv, Bp., 1897, 342-343.
Harmadik oszlop: Statisztikai évkönyv, Bp., 1902, 342-343.

alapított iskolából 5 volt állami jellegű. Ez az adat is jelzi az állam növekvő igényét az
oktatási rendszer mind szélesebb körű irányítására és egységesítésére.(SZITA, 1980.)
Ezzel párhuzamosan a tanítók létszáma 409-ről 518-ra emelkedett. Valószínű, hogy a 28
új tanítói állás nem mindegyikét az új intézményekben létesítették, ez pedig arra enged
következtetni, hogy néhány osztatlan iskolában több tanítót kezdtek alkalmazni. Számításaim
szerint az egy iskolára jutó tanítók aránya Baranyában 1892-ben 1,21 volt, 1902-ben pedig
1,26. Ez az adat azt mutatja, hogy (némiképp javuló arányok mellett) a megye népiskoláinak
többsége osztatlan, egytanítós volt. Ugyanezeket az arányokat tekintve, Pécs esetében egy
egészen más kép tárul elénk. 1892-ben a 20 népoktatási intézményben 102 tanító dolgozott,
az egy iskolára jutó arányuk 5,1 volt, amely mutató 1902-re 5,6-ra nőtt. A többtanítós, osztott
iskolák a város oktatásának fejlettségét mutatják.
A tanítók munkájának minőségét nagy mértékben meghatározta, hogy hány diákot
kellett tanítaniuk egyszerre. Az 1868:38. tc. 34.§ kimondta, hogy egy tanító 80 növendéknél
többet nem taníthat, rendkívüli esetben azonban az iskolai hatóságok nagyobb létszámra is
engedélyt adhattak.15 1892-ben a ténylegesen iskolába járók száma a baranyai népiskolákban
45382 fő volt, a tanítók létszáma pedig 490. Ezek alapján átlagban 92,6 volt az egy tanítóra
jutó diákok száma, ami azt jelenti, hogy a falusi iskolák egy részében ez a szám túllépte a
törvényben meghatározott kereteket. Tíz év elteltével azonban némi javulást figyelhetünk
meg: a diákok száma 39987 főre csökkent, a tanároké 518-ra nőtt, így az egy tanítóra jutó
diákok száma 77,2-re csökkent. Ez az adat javuló feltételeket mutat az oktatás minőségére
nézve. Ugyanez az arány Pécs esetében a vizsgált időszakban 55 körül mozgott.
Ugyancsak fejlődést tapasztalhatunk a tanítók képesítésének vizsgálata során. 1892-ben
49 oklevéllel nem rendelkező tanítót regisztráltak Baranyában, 1896-ben még 44-et, 1902-re
azonban már csak képesítéssel rendelkezők töltötték be az állásokat. Pécsett már 1896-tól
kezdve megszűnt a „nem okleveles tanítók” rovat.
Pécs népiskolái közül mind a 20 magyar tannyelvű volt ezzel szemben Baranya népiskoláinak mintegy fele volt tisztán magyar nyelvű, arányuk a századforduló után 2/3-ra
emelkedett. Ezzel párhuzamosan drasztikusan csökkent a csak idegen nyelvű iskolák száma:
az induló 77-ből, a német nyelvűek eltűnésével, mindösszesen 7 horvát-szerb maradt. Valószínű, hogy ezekben az iskolákban tanított az a hét tanító, akik a kimutatások szerint a magyar
nyelv oktatására nem voltak képesek. Arányuk a tanítóságon belül 1,35%-ot tett ki, amely a
megye nemzetiségi arányait figyelembe véve alacsonynak mondható. Pécsett a vizsgált időszakban nem dolgozott tanító, aki a magyar nyelv oktatására nem volt képes.
Az egy tanítóra jutó diákok számának csökkenése és a tanítók magasabb kvalitása (a
mutatók alapján) lehetőséget teremtett az oktatás minőségének javulására. A magyar nyelv
oktatására képes tanítók döntő aránya a magyarosítási törekvések bázisát jelenthette. A fenti
adatok ugyanakkor jól érzékeltetik a két törvényhatóság között fennálló óriási különbségeket
a népoktatás területén. Pécs magyar tannyelvű, osztott, többtanítós iskolákkal rendelkezett a
századfordulón, míg Baranya harmadrészben vegyes tannyelvű iskolái sokkal rosszabb
körülmények között működtek: jórészt osztatlanok, és egytanítósak voltak.
A tanítókhoz köthető témák megjelenítése
A tanulmány második részében, a sajtótörténeti és oktatástörténeti kontextus felvázolása után,
azokat értelmezési keretként használva, a Pécsi Napló tanítókról szóló narratíváit elemzem. A
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szövegkorpuszt vizsgálva öt altémát különítettem el, amelyek alapján lehetőségünk nyílik a
különböző tanítószerepek rekonstruálására.
Ünnepi alkalmak, méltatások
Ebben a részben néhány cikk szóhasználatát elemezve arra láthatunk példát, milyen kifejezéseket, toposzokat használt a Pécsi Napló egy-egy pedagógus méltatása kapcsán. Az ebbe a
típusba tartozó cikkek jellemzően ünnepi események, évfordulók, temetések, nyugdíjazások
alkalmával születtek.
A kereskedelmi iskola 20 éves jubileumának alkalmára megjelent cikk így nyilatkozott
az igazgatóról: „Egyedül hű dajkája, ápolója, fenntartója, a jelenleg is működő igazgató,
Porges Ede szilárd akaratának, s gondos ápolásának, s tehetségének köszönhető, hogy a pécsi
kereskedelmi középiskola csenevész korában el nem pusztult, elérte életkorának huszadik évét,
és eljutott arra a pontra, a honnan bátran nézhet a jövő elébe.”16
Az 1894. július 20-i szám a dombóvári Weisz Mór izraelita tanító temetéséről tudósított, és az elhangzott beszédekből is idézett. Egy ember személyes példája jó alkalom volt az
egész tanítóság hivatásának szemléletes megfogalmazására, mely szerint: „a tanítók képezik a
társadalom épületében az alapkövet, melyen az egész teher nyugszik.”17
A nyugdíjba vonuló mohácsi igazgató-tanító, Böhm Ignác tiszteletére rendezett ünnepségről szóló beszámolóból elénk tárul egy sikeres tanító „működésének rövid vázlata”. 1885ben kántortanítóként kezdte a mohácsi külvárosi német iskolában, mindössze 250 forintos
díjazás ellenében. „De a buzgó tanítót nem akadályozta még ezen körülmény sem abban, hogy
igaz szeretettel, fáradhatatlan buzgósággal éljen hivatásának; 17 év alatt a német iskolát
magyarrá tette és teljesen megnyerte a polgárság becsületét, ami egyszersmind az
anyagiakban való előmenetelére is szolgált.” 1872-ben már a belvárosi fiú iskolában találjuk,
ahol „tanítványai rajongó szeretettel csüggének rajta, s a többi közt kedves tárgyát, a hazai
történelmet valódi lelkesedéssel tanulták.” 1880-ban elemi iskolai igazgató lett, 1885-től
pedig a város iparos és kereskedelmi iskoláit igazgatta, miközben tanítóegyletek elnöke is
volt. Az ünnepi köszöntők általában nem fukarkodtak a díszes jelzőkben, amilyenek az
„emberiség bajnoka, a társadalom szorgalmas munkása, szeretetteljes nevelő, a szerénység
példaképe”.18
Mindegyik pedagógusról szóló írásban közös, hogy velük a szerzők példaképeket kívántak állítani a kollégák és az olvasók elé. Ezek a példaképek elhivatottak, szerény fizetésért hatalmas áldozatokat vállalnak a jó ügy, a nemzet felvirágoztatása érdekében, szilárd akaratúak
és szeretetteljesek. Még bizonyára hosszasan sorolhatnánk azokat a főleg ünnepi alkalmakkor
elhangzott kifejezéseket, amelyek a „nemzet napszámosának” (máig élő) toposzának kialakulásához hozzájárultak.
A tanítók mentalitása
A külső megítélés mellett, elvétve, a tanítók mentalitásról árulkodó forrásokat is találunk a
Pécsi Naplóban. 1900-ban jelent meg Kőrösi Henrik Pedagógiai Kalauz című könyve, amelyben a szerző a tanítóknak hasznos útmutatást kívánt adni. A mű recenzióját az Irodalom és
művészet rovatban olvashatjuk. Szóba hozta például a testi fenyítés kérdését, melynek a
szerző ellensége, de a fiatal tanítók gyakran alkalmazták. „Sokszor tapasztalhatjuk, ha meg
16

Pécsi Napló, 1894, szept. 7. 3. old.
Pécsi Napló, 1894, júl. 10. 4. old.
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Pécsi Napló, 1894. aug. 8. 3. old.
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akarjuk simogatni a gyermek arczát, félre kapja, mint az ostornyelet érző ló. A verés ilyen
helyen bizonyosan dívik.”19 A testi fenyítés a századfordulón része volt az iskolai életnek.
A szerző kiemelte, hogy fontos volna a tanítók anyagi és társadalmi helyzetének emelése. Ez utóbbiról ugyanis ők maguk tehetnek, mivel a tanítási modort kiviszik az életbe. „[A
tanító] a társadalmi érintkezésben is lekezelő hangot használ, önmagát bizonyos nimbusszal
veszi körül; érzékeny, ha nem mindig neki adnak igazat, és nem akarja megérteni, hogy az
életben gyakran kell a külső viszonyokhoz alkalmazkodni, ezért kerüli a társaságot, visszahúzódik, stb.” Ha ehhez hozzávesszük a társadalom egy részének még ebben az időszakban is
érzékelhető ellenérzését az iskolával és a tanítókkal szemben, (erre utal például a mulasztások
nagy aránya a korszakban), láthatjuk mindkét fél gondolkodásmódjának azon vonásait, amelyek megnehezítették az iskola és a családok együttműködését, és amely az oktatás minőségére is rányomta a pecsétjét.
Nóbik Attila tanulmánya szerint a tanítókra jellemző volt a felsőbbrendűség tudata,
ezért lekezelően tekintettek az egyszerűbb emberekre. Ennek gyökerét Erdei Ferenc nyomán a
magyar társadalom sajátos fejlődésében fedezte fel: a tanítók az úri középosztály legalsó rétegébe tartoztak, státuszuk azonban nem származásuk miatt volt úri, hanem gondolkodásmódjuk tükrözte az úri mentalitást. (NÓBIK, 2002: 17.)
Ugyancsak a tanítók beállítottságáról tájékoztat az „Egy őszinte szó” címmel 1895-ben
megjelent vezércikk. „Nekünk úgy tetszik, mintha ezen intelligencziára és tekintélyre nézve
előkelő hivatási kör a szocziális téren nem fejti ki azt a tevékenységet, melyre hivatva és
kötelezve van. Az ok a köztük való társulás hiányában keresendő.” Annak ellenére, hogy
Pécsett legalább 100-an vannak, többen, mint más értelmiségi foglalkozásúak. A szerző szerint a tanítók általában féltik a pozícióikat, bizalmatlanok, „az összetartozás érzetét eléggé
nem ápolják”, amelyben a felekezeti különbségek is szerepet játszanak. Ezért nincs kapcsolatuk más társadalmi körökkel, és a közönség félreismeri őket. Ezen kívül a tanítóknak a
„paedagogus” névhez tapadt cinikus egyoldalúság visszásságaival kell küszködniük.20 Ebből
a kritikából is érezhető a tanítóságnak az a fajta elkülönülése, amelynek okairól fentebb
részletesen olvashattunk.
Tanítóegyesületek
Mindezek ellenére 7 cikket találtam, amelyek a különböző baranyai tanítóegyletek üléseiről
adnak hírt. Igaz, ezek közül 6 az 1895-ös elmarasztaló írás után jelent meg. Elképzelhető,
hogy az idézett vezércikk már az évtized második felében lendületbe jövő egyesületi életről
tanúskodik.
A népoktatási törvény csak a községi és a polgári népiskolák tanítóit kötelezte tanítóegyesületek alapítására tankerületenként, amelyek járásonként további körökre oszlottak. A
járási köröknek évente kétszer, az egész testületnek évente egyszer kellett üléseznie. 21 A
törvény a felekezetek tanítóságát is saját egyesületeik megszervezésére inspirálta, sőt olykor
hitfelekezetek nélküli, közös tanítóegyletek létrehozását is szorgalmazták. Ezek az egyesületek jelentették a tanítóság szakmai szervezkedésének bázisát és szervezeti kereteit. Az egyesületek funkciója a szakmai önképzés és a tapasztalatcsere volt, lehetőséget teremtett a szakmai
hiányosságok pótlására az egyre bővülő elvárások közepette. Ugyanakkor egyre határozottabban jelent meg az egyletek gazdasági-érdekvédelmi funkciója is, amely leginkább a fizetések
méltányos rendezésére irányult. (KELEMEN (b), 2007: 96-98.)
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A baranyai tanítóegyesületek üléseiről szóló híradásokat végigtekintve is kirajzolódik ez
a két funkció. Két esetben, az elméleti kérdések között jelent meg a tanterv revíziójáról szóló
vita. A gazdasági-érdekvédelmi kérdések a tanítók gyermekeit érintették; 3 cikkben is említésre került a gyermekeik számára létesítendő konviktusoknak, a „Tanítók Házának” ügye,
egy ízben pedig a „tápház”22 felállításának szükségessége. Az üléseken szó volt még a tisztviselők megválasztásáról és közös programok szervezéséről.23
A Pécsi Napló 1899. november 14-i számában részletes beszámolót olvashatunk a
Baranya Vármegyei Általános Tanítótestület éves üléséről, amelyet a vármegye közgyűlési
termében tartottak. Ez alapján talán némi bepillantást nyerhetünk egy gyűlés légkörébe,
hozzátéve, hogy ezúttal a megye legnagyobb szervezetéről van szó, s hogy az esemény
egyben ünnepi alkalomnak is számított. A tudósító nem fukarkodott a dicsérő kifejezésekkel,
mikor a 116 megjelent tanítót méltatta: „kik minden egyes alkalommal követésre méltó
példáját adják a kartársi szeretetnek, s a tanügy iránt való kiváló érdeklődésnek”, s akik
„értelmiség és, szakképzettség tekintetében oly magas színvonalon állnak”. Az ülésen
Schmidt Boldizsár Pécs-bányatelepi népiskolai igazgató 3 órás előadást tartott a tanterv revíziójáról. Előnyének nevezte a tantárgyak helyes beosztását, a beszéd- és értelemgyakorlatokra
helyezett súlyt, illetve a nemzeti szellem fejlesztésére irányuló törekvéseket. Kifejtette
azonban, hogy a tanterv „minőségben és mennyiségben nem tudott határt tartani, hogy ne az
iskolának, hanem az életnek tanítsanak”. Szükség volna a nagyobb gyakorlati értékkel bíró
tárgyak, a történelem, a földrajz, a mennyiségtan nagyobb óraszámú tanítására, „a természetrajz tanításánál pedig különösen hangsúlyozta a mezőgazdasági ismeretek tanítását”. Ehhez
kapcsolódva a Pécs-vidéki tanítónők egylete a házimunka tanítására dolgozott ki javaslatot. Itt
érdemes megjegyezni, hogy az előadó által felvetett témák nem számítottak egyedinek a
korban, azok országos szinten is állandó részeit képezték a szakmai vitáknak. Az ülés további
részében 40 ezer koronát szavaztak meg a tanítók országos házára és az Eötvös-alapra, amely
összeget gyűjtéssel, felolvasásokkal, előadásokkal és hangversenyekkel kívánták előteremteni. Ezek után újraválasztották a régi tiszti kart, s végül az ülésen tiszteletét tette az alispán is,
aki kijelentette, hogy a népnevelést az ország legfontosabb közügyének tekinti. A gyűlés után
bankettet tartottak a Vigadóban.24
A tanítók anyagi helyzete, előmenetele
A tanítók fizetése korszakunkban részben feudális jellegű volt, melyről minden esetben az
iskolaszék a helyi viszonyoknak megfelelően döntött. Minimumát 1868-ban, a lakáson és a
negyed holdnyi kerten túl, 300, a segédtanítókét 200 Ft-ban állapították meg, amelynek egy
részét a fenntartó természetben is fizethette.25 1893-ban ezt a rendelkezést kiterjesztették a
hitfelekezetek által fenntartott népoktatási intézetek tanítóira és segédtanítóira is, a fizetés
minimumát azonban továbbra is az 1868-as szinten határozták meg. A felekezeti iskolák
tanítóinak fizetését kiegészítő államsegély azonban évi 60 forint felett lehetőséget adott az
állam fokozottabb irányítására; a tanító alkalmazása ebben az esetben a vallás- és
közoktatásügyi miniszter jóváhagyásától függött.26 Ezt a törekvést vitte tovább az 1907-es, a
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községi és a hitfelekezeti tanítók járandóságáról szóló 27. tc.: egységesen állapította meg a
tanítók fizetését, bevezette a korpótlékok ösztönző rendszerét, az államsegély igénybevételével pedig tovább fokozta a közvetlen állami beleszólást a községi és a felekezeti iskolák
életébe; a nemzetiségi iskolák esetében ez a magyarosítási törekvések erősödését jelentette.
(KELEMEN (a), 2007: 16.)
A többszöri bérrendezés ellenére a tanítók a korszakban alulfizetettek voltak más értelmiségi rétegekhez képest. Helyzetükre jellemző, hogy fizetésük falvanként eltérő volt a település nagyságától és a fenntartó jellegétől függően. (KÉRI, 1995, 36.) Szabolcs Éva a Néptanítók Lapjának álláshirdetéseit vizsgálva a tanítói jövedelmek alábbi fajtáit különítette el az
említés gyakoriságának sorrendjében: éves fizetés, lakás, egyéb pénzbeli juttatás, tűzifa, föld,
termény, egyéb természetbeni juttatás, havi fizetés. Jövedelmeik azonban nem mindig álltak
arányban elvégzendő feladataikkal. Ezek jellege lehetett: osztálytanítói, kántori teendők elvégzése, ismétlősök tanítása, összevont osztályok tanítása, megnevezett tantárgyak (pl. kézimunka) tanítása, egyéb feladatok, orgonálás, hittan tanítása, gyermekek kísérése, előimádkozás, harangozói teendők, gazdaságban felügyelet, segédkezés, énekkar vezetése, korrepetálás.
(SZABOLCS, 2001: 45-47.)
Néhány cikkében a Pécsi Napló is foglalkozott a témával, általában rövid hírek formájában. Beszámolt például a galíciai tartománygyűlés határozatáról, amely a népiskolai tanítók
fizetésének emeléséről rendelkezett.27 Egy másik írás a fizetés elmaradása miatt megtartott
„dombóvári tanítói strike végéről” adott hírt az alábbi kommentár kíséretében: „tán
mondanunk sem kell, hogy az eljárást –bár sikerre vezetett- másoknak nem ajánlanók”.28
Megfigyelhető ugyanakkor, hogy a fizetés kérdésében a szerzők egyértelműen a tanítók
pártjára álltak, ilyen témájú írásaikra jellemzőek a személyes megjegyzések, kommentárok és
a véleménynyilvánítás. A következő cikk szerzője például előbb közölte a hírt, miszerint a
tanárok gyermekei ezentúl mentesülnek a tandíj alól szegénységi bizonyítvány felmutatása
nélkül is. Majd zárójelben az alábbi epés megjegyzést fűzte hozzá: „mert eddig írásban kellett
bizonyítania a tanítónak a szegénységet; de az általános fizetésemelések óta elhiszik neki a
puszta szavára is!”29
Baranya sok községében be sem töltötték a tanítói állásokat, mert az ellátás elégtelensége miatt nem akadt rá jelentkező. Jól szemlélteti ezt az állapotot a „Nincs tanító” című írás,
amelyet nyelvi szempontból is érdemes elemezni.
„A Magyar-sórosi iskolaszék Baranyavármegye tanfelügyelőjének jelentést tett, hogy
nincs tanító. Kiírtuk már a pályázatot, de nem kapunk tanítót, nem lehet pályázót fogni. Így
tehát a tanítás szünetel. Csodálatos, hogy a községek nem tudják ennek a bajnak –ha ugyan
bajnak tartják – elejét venni. Tisztességes ellátásról kell gondoskodni, és lesz tanító. Most
Baranyában 16 községnek nincs tanítója, amely az analfabéták amúgy is nagy számát még
növeli a küszöbön lévő huszadik század nem nagy dicsőségére.” (Pécsi Napló, 1898. febr. 8.
old.)
A cikket, ahogyan azt a tipográfiával is próbáltam érzékeltetni, két részre bonthatjuk. A
normál betűvel írt szöveg az első szerkezeti egység, amely megfelel az objektív hírközlés
típusának. Az első mondat egyes szám harmadik személyben íródott: a szerző ismerteti a
jelentés elküldésének tényét, és annak tárgyát, miszerint a Magyar-sórosi iskolának nincsen
tanítója. A második mondat ehhez képest többes szám első személyben íródott, ez pedig arról
árulkodik, hogy itt a szerző az iskolaszéknek a tanfelügyelőhöz intézett jelentéséből idéz.
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Ebből arra következtethetünk, hogy a „tanügyi munkatársak” kapcsolatban álltak az oktatás
irányításának intézményeivel, személyes viszonyban lehettek magával tanfelügyelővel is.
A második szerkezeti egységet dőlt betűvel különböztettem meg. Ebben minden
átmenet nélkül már a szerző szubjektív véleménye dominál, reflektál az első szakasz tényeire.
A tárgyilagos stílus hirtelen eltűnik, helyén érezhetővé válik az irónia. A szerző saját megoldási javaslattal is előáll, végül a haladás eszméjére hivatkozva keserű hangvételű
csattanóval zárja a cikket. Ez a cikkírói technika kedvelt volt a Pécs Napló munkatársainak
körében. A korszak újságírásának sajátosságaként értékelhetjük, hogy a cikkek jelentős hányadában az objektív hírközlés szinte észrevétlenül váltott át szubjektív véleménynyílvánításba, a kettőt gyakran nehéz elkülöníteni egymástól.
A tanítói pálya a társadalmi mobilizáció első, elérhető lépcsőfokát jelentette a társadalom alsó rétegei, a polgárosodó parasztság, a községi és kisvárosi iparosok-kereskedők és az
alacsonyabb beosztású állami alkalmazottak gyermekei számára. (KELEMEN (a), 2007: 17.) A
pályán való előmenetelhez járultak hozzá a magasabb munkakörbe való kinevezések, előléptetések, kitüntetések. A témára vonatkozó cikkekben tanárok, igazgatók, tanfelügyelők
szerepelnek, tanítót egy esetben sem említettek. Egy-egy ilyen esemény országos jelentőségűnek számított, Budapest, Szeged, Fehérvár. Arad, Fiume, Nagyvárad kerültek elő az írásokban. Az előléptetések nagyobb anyagi megbecsülést jelentettek, néhány esetben a szerzők
magát az elért a fizetési fokozatot is közölték.30
A pedagógusok helyzetében a társadalmi mobilitás terén is nagy különbségek mutatkoztak. A falusi osztatlan iskolák tanítói, gyakran napi megélhetési gondjaik közepette, nem
számíthattak előmenetelre. Városi kollégáiknak nagyobb esélye volt például az igazgatói cím
elnyerésére. A legnagyobb anyagi és társadalmi megbecsülést a középiskolai tanárok, igazgatók és a tanügyi közigazgatás magasabb szintű tisztviselői élvezhették.
A tanítói fizetésekhez hasonlóan a tanítói nyugdíjak kérdése is számos vitára adott
alkalmat a korszakban. A Pécsi Naplóra jellemző, hogy közölte a minisztérium nyugdíjüggyel kapcsolatos leiratait. 1892-ben a közoktatási miniszter rendelete szerint ezentúl a helyi
pótlék is beleszámítható a nyugdíjba. Az erről beszámoló hír szerzője egy rövid kommentár
elejéig ezúttal is a tanítók oldalára állt: „szegény tanítók! mikor még ez is vívmányszámba
megy!”31 Az újság rendszeresen közölte a minisztérium által nyugdíjazottak névsorát járandóságaik összegével együtt, amely az 1897. szept. 23-án megjelent cikk tanúsága szerint 220tól 689 Ft-ig terjedt.32
A tanítói állások betöltése
A tanítói állás betöltése a századfordulón közérdekű információnak számított, a tanítókról
szóló cikkek közel 20%-át teszik ki az erről tájékoztató rövid hírek. Ez részben az új állások
létesítését, részben pedig a tanítók gyakori helyváltoztatását tükrözi, ahogy az alábbiakban
mindkét esetre láthatunk majd példát. A híradások mindig pontosan megjelölték az érintett
iskolát és a tanító nevét. Az 1900. november 8-án megjelent szám az egyházmegyei tanfelügyelőség kinevezéseiről számolt be, amely egyszerre 7 állás betöltését jelentette.33
Néhány esetben indokolták a tanítóválasztás körülményeit is. 1892-ben a mágocsi róm.
kat. hitközségben azért hoztak létre új tanítói állást, „mert az iskolák túltömöttsége nagy
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hátrányára van az alapos oktatásnak”.34 A cikk nem teszi egyértelművé, ezért elképzelhető,
hogy külön intézményt hoztak létre a településen, de az is lehet, hogy osztottá tették az
iskolát, és az egyes évfolyamok más-más időben vettek részt a tanításban.
Az egy állásra pályázók száma néhány esetben meglepően magas volt. Vajszlón például
75 pályázó közül választották ki Bódis Béla, volt gárdonyi tanítót; Patacson 23 közül Herendi
Dezső, volt szentlőrinci tanítót. A cikk szerzője ezzel kapcsolatban jegyezte meg: „van tehát
tanítónk elég, csak legyen tisztességes díjazás is.”35
Részletessége miatt külön érdemes idézni az 1899-es dárdai tanítóválasztásról szóló
tudósítást, amely név és lakóhely szerint sorolta fel a pályázókat. Pécsről hárman, ezen kívül
Szombathelyről, Kis-Kőszegről, Kalocsáról, Szabadkáról, Zircről, Csongrádról és Keszthelyről jelentkeztek; közülük 3 volt férfi, 7 pedig nő. Ha gondolatban összekötjük ezeket a
városokat, az majdnem egy Dunántúl nagyságú területet jelent. Ezek alapján úgy tűnik, egyegy tanítói állás híre nagy távolságokról is megmozgatta az álláskeresőket, sokan lakóhelyüktől távol is hajlandóak lettek volna letelepedni. A cikk külön kitért a tanító kiválasztásának
indokaira is, jól illusztrálva az iskola adott helyzetének megfelelő szempontokat. „Az
iskolaszék belátva azt, hogy a járás székhelyén férfitanító oly csekély fizetéssel nagyon is
rövid ideig szokott megmaradni, azért elhatározta miszerint ez egyszer tanítónőt választ, ki
egyszersmind köteles leend a házimunkát is tanítani, ami valóban áldás lesz a leányokra
nézve. A 12 iskolaszéki tag Kovács Hermint, jeles okleveles és kitűnő működési bizonyítványai
alapján választotta meg egyhangúlag.” 36 Jól látszik ebből a gondolatmenetből a tanítók és
tanítónők fizetése közötti különbség.
A tanítók továbbképzését szolgáló tanfolyamok mindkét erről szóló cikkben gazdasági
jellegűek voltak. Egy ízben szőlészeti és borgazdasági tanfolyamra felvett tanítók névsorát
közölte az újság,37 egy másik alkalommal „gyümölcsfa-tenyésztésért” megjutalmazott tanítókról szólt elismerően.38 A gazdasági ismeretek elengedhetetlenek voltak a tanítók számára a
megélhetéshez, fizetésüket gyakran egészítették ki földműveléssel, állattenyésztéssel, kertészettel, méhészettel, selyemhernyó-tenyésztéssel.39 Másrészről (főként a falusi iskolákban)
elvárás volt velük szemben a gazdasági ismeretek átadása, hogy ezzel is segítsék a mezőgazdasági termelés fellendítését.
Összegzés
A tanítók életkörülményeinek bemutatása során láthattuk, hogy népoktatási törvény végrehajtásához sok helyen hiányoztak az anyagi feltételek, helyzetüket jórészt a helyi adottságok és
az iskolafenntartó határozta meg, amely ebből adódóan akár településenként is eltérő lehetett.
Ezt a vegyes képet tükrözik a Pécsi Naplónak a tanítókkal kapcsolatos írásai is. Ezek a szerző
(a szerkesztőség) szándékainak megfelelően magukban foglalták a méltató, emelkedett hangvételű írásoktól kezdve az építő jellegű kritikán és az együttérzésen keresztül az elmarasztalás
hangnemének különböző variációit. A tanító ennek megfelelően lehetett az emberiség bajnoka, a társadalom szorgalmas munkása, szeretetteljes nevelő, a szerénység példaképe, felhívják a közvélemény figyelmét a nemzet napszámosának nehéz körülményeire, de bírálják fel-
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sőbbrendűségi tudata, lekezelő hangneme miatt, és időnként szemére vetik feladatainak elhanyagolását is.
Figyelemre méltó, hogy a politikai napilap jól elkülöníthető, visszatérő témák kapcsán
folyamatosan napirenden tartotta a tanítóságot érintő kérdéseket, hozzájárulva ezzel a tanítószerepek alakulásához. A cikkek szerzői a korszak újságírói felfogásából adódóan a tanítósággal kapcsolatban is az olvasók szemléletének befolyásolására törekedtek, gyakran a nyílvánosság erejére támaszkodva próbálták hatni a döntéshozókra, a szülőkre, sőt, magukra a tanítókra is, mindezt azonban a tanítóság és az iskola nagyobb megbecsülésének érdekében tették.
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MOLNÁR-KOVÁCS ZSÓFIA
A TANKÖNYVKIADÁS ÁLLAMI KERETEI A DUALIZMUS KORÁBAN

Összefoglaló
Az 1867-1918 közötti időszak hazai tankönyvkiadói és tankönyvszerzői tevékenységének,
valamint a tankönyvek tanintézményi használatának a tankönyv-politikai intézkedések szabtak
állami keretet. A tanulmány a forrásfeldolgozás és a szakirodalom-elemzés módszerével a
tankönyvi kérdések kapcsán hozott kultuszminiszteri döntéseket, az oktatási tárca jeles
képviselőinek tankönyvi rendeleteit helyezi a vizsgálat fókuszába.
Kulcs- és tárgyszavak: tankönyvpolitika, tankönyv-engedélyezés, tankönyvrendelet
State Frames of School Book Publishing during the Era of Dualism
Summary
Activities of school-book authorisation and publishing in Hungary together with the actual
usage of school-books in institutions of education were given by state frames of school-book
policies of the era 1867-1918. Source-analysis and literature-analysis are the methods used
for focusing relevant ministry decision-making and orders of significant representatives of the
same establishment concerning school-books.
Keywords: school-book policies, school-book authorisation, orders concerning school-books
Bevezetés
„Az 1867-ben létrejött kiegyezés lehetőséget teremtett a magyar társadalom polgári fejlődése
számára, s kedvező feltételeket nyújtott a hazai nevelésügy további, folyamatos korszerűsítésére, az iskolarendszer tartalmi-szervezeti modernizálására.” – állapítja meg Mészáros István
a tankönyvkiadás hazai történetét tárgyaló kötetében (MÉSZÁROS, 1989: 103). A magyar oktatásügyet érintő reformok pedig a tanintézményekben használt tankönyveket sem hagyták
érintetlenül. A tankönyvekkel kapcsolatos, állami szinten előirányzott változtatások, fejlesztési elképzelések és irányvonalak a tankönyvírás, illetve a tankönyvhasználat gyakorlatára egyaránt hatottak. A tanulmány a dualizmus korát meghatározó kultuszminiszteri tankönyvi koncepciók kronologikus rendet követő, ugyanakkor tematikus egységek mentén feltáruló
tendenciáinak körvonalazására törekszik, mely kiindulópontot jelenthet a korszak tankönyveinek elmélyültebb elemzéséhez.
Tankönyvek – állami keretek
A dualizmus korának mérvadó művelődéspolitikai kiindulópontját báró Eötvös József kultuszminisztersége (1867-1871), illetve a nevéhez fűződő 1868. évi XXXVIII. törvénycikk („a
népiskolai közoktatás tárgyában”) jelentette (Lásd MÁRKUS, 1912a: 396-417). A népoktatási

törvény a tankönyvi kérdéskört egy paragrafusban (11. §) érinti, mely a hitfelekezetek által
felállított nyilvános népoktatási tanintézetekben szabad tankönyvválasztást enged (MÁRKUS,
1912a: 398-399). Eötvös 1868-ban tankönyvbizottságot hozott létre a tankönyvek színvonalának javítása érdekében, „a népiskolai olvasókönyvek, tankönyvek és vezérkönyvek
kidolgozása tárgyában” (MÉSZÁROS, 1989: 103), s a törvény –, valamint a meghirdetett
tankönyvpályázat – nyomán 1869-ben új népiskolai tankönyvek is megjelentek. Többnyire
ismert szakemberekre bízták a tankönyvek írását, ám tankönyvi kéziratával tulajdonképpen
bárki szabadon pályázhatott. Gönczy Pál a tankönyvbizottság elnökeként kiemelt szerepet
játszott a tankönyv-, valamint a taneszközellátás kialakításában, s maga is számos tankönyvet,
pedagógiai szakkönyvet írt, szemléltető képeket és taneszközöket tervezett. A népiskolai
tankönyvprogram eredményeként megszületett tankönyvek és tanítói segédletek az 1910-es
évekig használatban voltak (MÉSZÁROS, 1989: 108).
1871-ben jött létre az Országos Közoktatási Tanács (a továbbiakban: OKT), mely
véleménynyilvánító és javaslattevő funkciót töltött be, mellyel a vallás- és közoktatásügyi
miniszter munkáját segítette (köz)oktatási kérdésekben. A kiegyezés után a tankönyvjóváhagyás feladatát a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium vette át, mely az OKT megalakulását
követően a jóváhagyás előkészítését annak ügykörébe utalta (Lásd SZEBENYI, 1994: 603).
Horváth Mihály, a tanács elnöke az 1872. évi június 3-án tartott I. (alakuló) gyűlésen így
nyilatkozott a tanács előtt álló feladatokról: „Itt van minden előtt a népnevelés ügye, egyebet
nem említve a nép politikai jogának gyakorlása tekintetéből; itt az állam, egyház s iskola közti
viszony; itt az akadémiák, egyetemek rendezése, a tanítási s tanulási szabadság okos
kijelentése sat. […] Ily nagy feladata levén a közoktatási tanácsnak, azt csak ernyedetlen
buzgalom, állhatatos kitartás fogja megoldhatni.”1 A Tanács hatáskörébe tartozott például a
tantervek, a taneszközök és a tankönyvek jóváhagyása, fejlesztése, valamint a különböző
törvényjavaslatok kidolgozása. Ezekben az években (1871-1872) a vallás- és közoktatásügyi
miniszteri posztot Pauler Tivadar töltötte be. Pauler – kultuszminiszteri évei alatt többek
között – „bővítette a tankönyvirodalmat, s több tankönyvet, utasítást bocsátott ki nemzetiségi
nyelveken.” (MANN, 1996: 31)
A középiskolai oktatás megreformálása az 1879. és az 1883. esztendőhöz, illetve
Trefort Ágoston kultuszminiszterségéhez (1872-1888) köthető. Trefort a tankönyvek előállítása terén szintén az Eötvös által kitaposott úton haladt. 1877-ben – Gönczy Pál kezdeményezésére – felállítja az Országos Tanszermúzeumot a „létesítendő iskolák felszerelésekkel,
taneszközökkel, szemléltető eszközökkel való ellátására” (DROPPÁNNÉ DEBRECZENI, 2003:
13), mely egyúttal a magyar tanszergyártás fellendítését szolgálta.2 A múzeumalapítás sikeréhez az is hozzájárult, hogy Gönczy Pál Andrássy Gyula külügyminiszter (diplomáciai) kapcsolataira építve számos országgal felvette a kapcsolatot, melyekkel tankönyveket cseréltek,
illetve tankönyv- és taneszköz-adományokat (pl. USA, Franciaország, Törökország) is küldtek Magyarország számára (DROPPÁNNÉ DEBRECZENI, 2003: 15-16). Az intézmény 1922-ben
megszűnt, s mai jogutódja a Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.
A Trefort Ágoston által 1876-ban kiadott középiskolai rendtartás3 27. §-a tankönyvhasználati és -engedélyezési kérdésekre is kitér. Ahogy a rendelet közzéteszi: „Tankönyvül
csupán a közoktatásügyi minister által, különösen iskolai használatra engedélyezett könyv
1

Az országos közoktatási tanács 1872. évi június 3. kán tartott I. gyülésének jegyzőkönyve. In: Az Orsz.
Közoktatási Tanács Jegyzőkönyvei 1872-1873. OPKM, Budapest. iratszám nélkül.
2
A múzeumot tulajdonképpen 1873-ban létesítették, ám 1877-ben nyílt meg a nagyközönség számára (Lásd
ÁDÁM, 1989: 99). A magyarországi tanszermúzeum alapítási évét tekintve a hatodik a világon (Lásd VÁNGEL,
1907).
3
„A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister által kiadott középiskolai rendtartás.” (MRT, 1876: 260-284)

alkalmazható.” (MRT, 1876: 268) A már használatban lévő, engedélyezett tankönyvek változtatása pedig csakis a tantestület alapos indoklása esetén, új tanév kezdetén történhet (MRT,
1876: 268).4
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1880. július 31-én 18.137. sz. a. kelt, az OKT
elnökének címzett rendelete5 kimondja, hogy a minisztériumhoz beérkezett középiskolai tankönyvek azonnal kiadásra kerülnek az OKT-nak elbírálásra, s a benyújtott tankönyvekről
három hónap alatt bírálatot kell készíteni. Az elbírálás, illetve a jelentések felterjesztése
minden esetben a beérkezés sorrendjét követi, s az engedélyezett tankönyvekről félévente
hivatalos értesítést tesz közzé a minisztérium (KLAMARIK, 1881: 262-263; Lásd még
MÉSZÁROS, 1988: 15; SZEBENYI, 1994: 606).
1882-ben két miniszteri rendelet is született a középiskolai tankönyvek (illetve segédeszközök) bírálata tárgyában.6 Az 1882. január 8-án kelt 38.424/881. sz. rendelet a korábbi
évek azon szerzői, illetve kiadói gyakorlatára hivatkozva, hogy az engedélyezésre benyújtott
tankönyveik sok esetben „valamely több évre terjedő tanfolyamnak csupán egyik évére, az
elsőre vonatkoznak” (MRT, 1882: 131), s a folytatásként beterjesztett tankönyv „kevésbbé
vagy épen nem felelt meg azon igényeknek, melyeket az előbbi füzetek vagy kötetek
engedélyezése következtében szem előtt kellett tartani” (MRT, 1882: 131) változtatásokat
eszközöl. A miniszteri rendelet kimondja, hogy csak olyan tankönyvek engedélyezése
valósulhat meg, „melyek valamely tanfolyamot egész teljességben tárgyalnak.” (MRT, 1882:
131) Az 1882. május 27-én kelt 16.321. sz. rendelet pedig orvosolni kívánja azt a problémát,
hogy „csekély az oly középiskolai tankönyvünk száma, melyek azon egyszerü követelménynek is megfelelnek, hogy a tudomány biztos megállapodásait értelmes, tiszta iskolai tanitásra
alkalmas nyelven tárgyalják.” (MRT, 1882: 742) Emellett kijelenti, hogy „még kevesebb oly
tankönyv áll középiskolai oktatásunk rendelkezésére, mely helyes methodikus berendezéssel a
tanitás utjait egyengetné, s a begyakorlás fontos feladatában kellő segitséget nyujtana.”
(MRT, 1882: 742) Ebből – s a tankönyvszerzők, könyvkiadók határtalan versengése okán
előidézett gyakori iskolai tankönyvváltoztatásból – kifolyólag a kultuszminiszter a tankönyvengedélyezési eljárás megváltoztatását irányozza elő. A rendelet értelmében a középiskolai
tankönyvek (és segédeszközök) engedélyezését a gimnáziumi vagy reáliskolai tanártestületeknek kell kérvényezniük a bírálatra bocsátott tankönyv hiánypótló jellegének, s a tanítást
elősegítő szerepének hangsúlyozásával (MRT, 1882: 744; BARTOS, 2000: 70).
Az 1883. évi XXX. törvénycikk („a középiskolákról és azok tanárainak képesitéséről”)
a középiskolák szervezete és felügyelete kapcsán a tankönyvhasználatot illetően szintén
megállapításokat tesz (Lásd MÁRKUS, 1912b: 485-505). Egyrészt kifejti, hogy a törvényhatóságok, községek, társulatok és magánszemélyek által fenntartott középiskolákban csak olyan
tankönyv használható, melyeket a kultuszminiszter a vezetése alatt álló tanintézményekben is
engedélyezett. Másrészt megállapítja, hogy a felekezetek által fenntartott iskolákban használt
tankönyvekről a felekezeti főhatóságok döntenek, melyeket minden esetben be kell jelenteni a
vallás- és közoktatásügyi miniszternek (8. §) (MÁRKUS, 1912b: 488). Ezen felül a törvénycikk
4

Klamarik János 1881-ben megjelent művében a középiskolák szervezetére és eljárására vonatkozó kérdéseket
taglalja, s egy rövid áttekintés erejéig – a tanterv részletezése kapcsán – a tankönyvi kérdések ügyében fennálló
gyakorlatot, így a az 1876. évi középiskolai rendtartás 27. §-át is ismerteti (KLAMARIK, 1881: 262).
5
A határozatot Klamarik János idézi, kiemelve annak főbb tartalmi jegyeit (Lásd KLAMARIK, 1881: 262-263).
6
„A vallás- és közoktatásügyi magyar királyi ministernek 38.424/881. szám alatt a tankerületi kir.
főigazgatókhoz és az országos közoktatási tanácshoz intézett rendelete, a középiskolai tankönyvek birálata,
illetőleg engedélyezése tárgyában.” (MRT, 1882: 131)
„A vallás- és közoktatásügyi magyar királyi ministernek 16.321. szám alatt valamennyi tankerületi kir.
főigazgatósághoz intézett rendelete, a középiskolai tankönyvek és segédeszközök birálata tárgyában.” (MRT,
1882: 742-744)

kimondja, hogy a kultuszminiszternek jogában áll a közvetlen vezetése alatt nem álló
tanintézményektől az ott használt tankönyveket elbírálás végett bekérni. A vizsgálat során a
tankönyvek állam-, alkotmány- és törvényellenességének feltérképezésére helyeződik a
hangsúly (48. §) (MÁRKUS, 1912b: 499). Ha a tankönyv ilyen jellegű tanokat foglal magában,
a kultuszminiszternek jogában áll annak használatát betiltani (49. §) (MÁRKUS, 1912b: 499).
A magán középiskolák tankönyvhasználatát illetően pedig ugyanazon rendelkezések hatályosak, melyek a vallás- és közoktatásügyi minisztérium vezetése alá tartozó középiskolákban is
fennállnak (55. §) (MÁRKUS, 1912b: 501).
Az 1885. évi 3887. sz. miniszteri rendelet7 a tankönyv-engedélyezés és tankönyvhasználat tárgykörét tekintve további intézkedéseket helyez kilátásba. A szabályzat szerint –
ahogy már az 1876. évi középiskolai rendtartásban is olvasható – „A m. kir. vallás- és
közoktatásügyi minister vezetése alatt álló középiskolákban tan- vagy segédkönyvül csupán a
közoktatásügyi minister által különösen e czélra engedélyezett könyv alkalmazható.” (MRT,
1885: 639; Lásd még BARTOS, 2000: 70) A tankönyv-engedélyezést továbbra is a középiskolai tanártestületek kérvényéhez köti, mely a tankönyv kapcsán illetékes szaktanárnak az új
munkáról készített jelentésén alapul (MRT, 1885: 639). Az új tankönyv engedélyezéséhez a
tanártestület jegyzőkönyvén, s a szaktanári jelentés két példányán felül az új mű öt példányát
is be kellett terjeszteni a miniszterhez (MRT, 1885: 641). A beküldött tankönyvet az OKT két
szakférfi részére kiadja elbírálásra, melynek során górcső alá kerül a tankönyv tartalma és
előadásmódja a tantervekben és a kapcsolódó utasításokban rögzített követelmények
szempontjából, a tankönyv haladó szellemisége, nyelvezete, erkölcsisége, államellenessége,
terjedelme, külleme, ára. Két különböző eredményt tükröző bírálat esetén a tankönyv egy
harmadik bírálónak is kiadásra kerül (MRT, 1885: 642-643). A tankönyvek esetében az
engedélyezési eljárás során két fokozat nyerhető el. A tankönyv vagy általános tanintézményi
használatra bocsátható, vagy csak bizonyos tanintézetekben kap engedélyt a használatra
(MRT, 1885: 643). A tankönyv engedélyezésének kérdésében a végső döntés meghozatalának
joga a kultuszminisztert illeti meg, aki a határozatáról a felterjesztést kezdeményező tanintézményt tájékoztatja, s egyúttal a bírálatok másolatát is elküldi (MRT, 1885: 643-644). A
tankönyvi engedély mindig csak az adott kiadásra vonatkozik, így a mű további kiadásait
újabb eljárás alá kell vetni. Ha a további kiadás a korábbihoz képest „lényegében változatlan”,
illetve akkor is, ha jelentős változásokat tartalmaz, soron kívüli elbírálás alá esik (MRT, 1885:
644). A tankönyveket a kultuszminiszter ötévente felülvizsgáltatja, s a tantervi és tudományos
szempontból elavult munkák engedélyét visszavonja (MRT, 1885: 644-645). Abban az
esetben, ha egy tankönyv több évfolyamon keresztül a tanítás alapjául szolgál, annak
megváltoztatása csak a kezdő évfolyamon lehetséges. A tankönyvváltoztatás engedélyezése
kultuszminiszteri döntéshez kötött, melynek elnyerése a tantestület kellő írásos indoklása
alapján kérhető. E jegyzőkönyv elkészítése során meg kell határozni, hogy a régi tankönyv
mennyi ideig volt használatban, s azt is, miért előnyösebb, illetve megfelelőbb az új tankönyv
tanintézeti alkalmazása (MRT, 1885: 645-646).
Az 1886. évi 28.472. sz. miniszteri rendelet8 a népoktatási tankönyvek használatát
érinti. A határozat megszületésének hátterében Trefort Ágoston korábbi utasításának elégtelen
végrehajtása áll. Az oktatási tárca vezetője ezért – a népiskolák, a polgári iskolák és az
alsófokú ipar- és kereskedelmi iskolák vonatkozásában – ismét megerősíti, hogy „csakis az
állam által kiadott, vagy a kormány által az illető iskolanem […] számára különösen
engedélyezett tankönyvek és taneszközök használhatók.” (RENDELET, 1886: 394) A rendelet
7

„A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumtól. – 3887. szám. Szabályzat a középiskolai tan- és
segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és használata tárgyában.” (MRT, 1885: 639-646)
8
„Rendelet a népoktatási tankönyvek dolgában.” (RENDELET, 1886)

arra is kitér, hogy ezekben a tanintézményekben csak akkor használhatók más iskolatípusok
számára készített tankönyvek, ha erre külön engedélyt szereznek. Engedéllyel nem rendelkező
tankönyveket – ha azok a rendelet kiadása előtt már használatban voltak – az 1886/1887.
tanév végéig lehet alkalmazni az iskolai gyakorlatban, de ezt követően engedélyezett tankönyvekre kell cserélni azokat. Az egyes tanintézményekben engedéllyel használt tankönyvek
cseréjét lehetőség szerint kerülni kell, ám ha ez mégis szükséges, akkor az csak az új tanév
elején, alapos indoklással kérhető (RENDELET, 1886: 394).
A tankönyv-engedélyezési eljárás 1887-ig díjmentes volt, ám ez évtől kezdve a
bírálatért díjat kellett fizetni. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1887. évi 842. sz. rendelete9 ugyanis megállapítja, hogy az engedélyezésre benyújtott tankönyvek számának gyarapodása olyan méreteket öltött, mely indokolttá teszi a megnövekedett költségek egy részének
áthárítását a kiadókra, illetve a szerzőkre (MRT, 1887a: 1623-1624; Lásd még BARTOS, 2000:
70-71). E rendelettel szoros összefüggésben áll a miniszter 1887. évi 21.243. sz. rendelete10,
mely a középiskolai tan- és segédkönyvek bírálati díjáról, annak befizetési ügymenetéről
nyújt hivatalos tájékoztatást, s egyúttal rögzíti, hogy a befizetett bírálati díjakról az OKT egy
könyvet köteles vezetni (MRT, 1887b: 1745). 1887-ben Trefort Ágoston a tankönyveket
érintő kérdések kapcsán egy harmadik rendeletet is kibocsátott. A 10.034. sz. rendelet11 több,
nem magyar (román és szerb) tannyelvű iskolában használt tankönyv tanintézményi kitiltásáról intézkedik. A tiltott munkák közt egy román történelemtankönyv, egy román térkép, egy
szerb történelemtankönyv és egy szerb földrajztankönyv található. Indoklásképp pedig a
történetírás hamisítása, az eltorzított ábrázolásmód, az egymásnak ellentmondó történelmi
tények felvonultatása, illetve a magyar vonatkozások mellékes tárgyalása sorakozik (MRT,
1887a: 1445-1446).
A Trefort Ágoston kezdeményezésére 1887-ben megindított tankönyvi felülvizsgálatot
Csáky Albin kultuszminiszter (1888-1894) tovább folytatta, s a népiskolai tankönyveken felül
a középiskolai tankönyvekre is kiterjesztette. Az OKT 1887. március 24-én tartott ülésének
jegyzőkönyve is megerősíti, hogy egy, a minisztériumban tartott értekezleten „Tárgyalásul
kitüzetett a népiskolai tankönyvek megbirálása, melyről az határoztatott, hogy a közokt.
tanácsra bizassék e munkálat, oly módon, hogy még 10 új váltakozó tag neveztessék ki s a
kiadók részéről fizetendő dijak a tanács rendelkezésére bocsáttassanak.”12
Csáky Albin 1888-ban a tan- és segédkönyvek engedélyezése és használata kapcsán
rendeletet bocsátott közre.13 A szabályzat kiemeli, hogy „a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
minister vezetése alá tartozó tanintézetekben […] csak szabályszerűen megvizsgált és engedélyezett tan- és segédkönyvek használhatók.” (MRT, 1888: 2443) A tankönyvek bírálatát, illetve az engedélyezési eljárást a kultuszminiszter rendeli el, s az engedélyt elnyerő tankönyvek
jegyzékét időnként közzéteszi (MRT, 1888: 2443). Az új tankönyvek engedélyezését egyrészt
az adott tantestület, másrészt maguk a tankönyvszerzők – a királyi tanfelügyelőségen
9

„A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 842. számú rendelete, a tankönyvek birálatáért fizetendő díj
tárgyában.” (MRT, 1887a: 1623-1624)
10
„A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 21.243. számú rendelete, a középiskolai tankönyvek birálata
tárgyában.” (MRT, 1887b: 1745-1746)
11
„A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 10.034. szám alatt valamennyi kir. tanfelügyelőhöz és
tankerületi kir. főigazgatóhoz, továbbá valamennyi egyházi főhatósághoz intézett rendelete, több tankönyvnek a
hazai román és szerb ajkú iskolákból való kitiltása tárgyában.” (MRT, 1887a: 1445-1446)
12
Jegyzőkönyv az 1887. márcz. 24-iki ülésről. In: Az Orsz. Közoktatási Tanács Jegyzőkönyvei 1886-1889.
OPKM, Budapest. 391. sz./1887. márcz. 25.
13
„A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 17.589. számú szabályrendelete, az állami, községi társulati
és magánjellegű népoktatási intézetek, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan- és segédkönyveinek
megbirálása, engedélyezése és használata tárgyában.” (MRT, 1888: 2443-2454)

keresztül, annak felterjesztése révén – kérhetik a tankönyv öt példányának, továbbá a bírálati
díj befizetését igazoló nyugtának a benyújtásával (MRT, 1888: 2444-2445). Az OKT – ahogy
már az 1885. évi 3887. sz. rendelet is kimondta – a benyújtott tankönyvet két szakférfi részére
a beérkezés után azonnal köteles kiadni, ám a rendelet azt is kiköti, hogy „közülük az egyik
lehetőleg az illető iskola terén működő vagy legalább amaz iskola módszerét gyakorlatilag
ismerő egyén legyen.” (MRT, 1888: 2451) A bírálati szempontok szintén hasonlóak az 1885.
évi 3887. sz. rendeletben megfogalmazott, a középiskolai tankönyvek elbírálására vonatkozó
aspektusokhoz. Azon túlmenően azonban, e rendelet értelmében vizsgálják még a tankönyvekben a nemzetiségi és felekezeti elfogultság mértékét, a korosztályi adottságoknak való
megfelelést, a többkötetes munkák esetén pedig a fokozatosság elvének érvényesülését (MRT,
1888: 2451-2452). A bírálatok megszületése után annak elfogadásáról először az OKT
plénuma dönt. Ha a tanács a bírálatot nem fogadja el, illetve ha a két szakbírálat egymásnak
ellentmondó, akkor egy harmadik szakférfinak is bírálatot kell készítenie a műről. Az OKT a
bírálat alá eső tankönyvnek – szintén az 1885. évi 3887. sz. rendeletben már közzétett módon
– kétféle engedélyezési fokozatot javasolhat. Vagy feltétel nélkül ajánlhatja a tankönyvet
engedélyezésre, vagy csak bizonyos tanintézmények számára támogatja annak használatát
(MRT, 1888: 2452). A tankönyv engedélyezésének kérdésében a végső döntés joga a vallásés közoktatásügyi minisztert illeti meg, aki elhatározását egyrészt tudatja a felterjesztő
tantestülettel, s a bírálatok másolatát igény szerint megküldi a tanintézménynek, másrészt
döntését a Néptanítók Lapjában is nyilvánosságra hozza (MRT, 1888: 2452-2453). Az engedély elnyerése mindig csak az adott kiadásra vonatkozik, minden további kiadás újabb
engedélyezési eljárást von maga után. Ha az új kiadás lényegében változatlan, akkor annak
bírálatára a vallás- és közoktatásügyi miniszter – két új és egy régi tankönyvi példány
benyújtásával – soron kívül utasítást ad az OKT-nak, s ebben az esetben a bírálati díj fele
fizetendő. Ha az új kiadás a korábbihoz képest lényeges változásokat tartalmaz, az eljárás a
bevett utat követi (MRT, 1888: 2453). A befolyt bírálati díjak jegyzékét az OKT egy
könyvben rögzíti, s arról a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak beszámol (MRT, 1888:
2453). A rendelet végül kimondja, hogy az engedéllyel nem rendelkező, ám használatban lévő
tankönyvek az 1889/1890. tanév végéig alkalmazhatók az iskolában, ezt követően – az
1890/1891. tanév elejétől – azonban csak engedélyezés esetén maradhatnak forgalomban, s a
nem engedélyezett tankönyveket engedélyezett művekkel kell felcserélni (MRT, 1888: 2454).
Csáky Albin 1888-ban egy további rendeletet is megalkotott, melyet az előző (1888. évi
17.589. sz.) rendeletére hivatkozva, azzal egyidőben, s azt több ponton megerősítve bocsátott
ki.14 A határozat – érvényben hagyva a korábban engedélyt nyert tankönyveket is – az
általánosan engedélyezett tankönyvek ún. első jegyzékét foglalja magában (MRT, 1888:
2460-2498). 1889-ben a kultuszminiszter kibocsátotta az engedélyezett tankönyvek második
jegyzékét is, melyet 1890-ben a harmadik jegyzék követett (MRT, 1889: 1176-1182; MRT,
1890: 906-938). E rendeletek az 1888. évi két rendeletre, illetve – a három jegyzéket tekintve
– egymásra épülnek.
1891-ben további három tankönyvi rendelet született Csáky Albin miniszter jóvol15
tából. A 15.364. sz. rendelet abból a megállapításból indul ki, mely szerint az állami és az
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„A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 17.358. számú rendelete, az állami, községi, társulati és
magánjellegű népoktatási tanintézetek, kereskedelmi és ipariskolák használatára engedélyezett tankönyvek I.
jegyzékének kiadása iránt.” (MRT, 1888: 2455-2498)
15
„A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 15.364. szám alatt valamennyi kir. tanfelügyelőséghez
intézett rendelete, mely szerint az állami és államilag segélyezett községi iskolákban, az 1891/92. tanév elejétől
kezdve, csak az állam kormánya által kiadott tankönyvek használhatók.” (MRT: 1891a: 512-514)

állam által segélyezett községi iskolákban sok esetben nem az állam által kiadott tankönyveket használják, annak ellenére, hogy előnyei vitathatatlanok a magánkiadók tankönyveivel
szemben. A rendelet ezért kinyilvánítja, hogy a következő (1891/1892.) tanévtől kezdve
ezekben a tanintézményekben főként az állam által kiadott munkákat kell használni, melyek
konkrét listáját is felsorakoztatja (MRT, 1891a: 512-514). A 33.028. sz. rendelet az előbbi
határozat kiegészítéseként – a magánkiadók védelmében – kimondja, hogy a magánkiadók
ezen tanintézményekben ténylegesen használatban lévő általánosan engedélyezett tankönyvei
továbbra is használatban maradhatnak, ha az iskolaszék nem kívánja felcserélni ezen
tankönyveket az állami munkákkal. Kiköti azonban azt is, hogy ezekben az iskolákban a
szükséges tankönyvváltoztatások alkalmával a magánkiadók tankönyveit lecserélve csak
akkor lehet – az állami munkák rovására – újfent magánkiadói munkákat használatba venni,
amennyiben a helyi igények indokolttá teszik, s azok előnye – anyagi szempontból is –
bizonyítható (MRT, 1891b: 1296-1297). Csáky Albin harmadik (1891. évi 42.929. sz.)
rendelete – főként egészségügyi szempontokat szem előtt tartva – a tankönyvek külleme,
illetve előállítása ügyében intézkedik, így a korabeli tankönyvek fizikai jellemzőit, minőségi
jegyeit is feltárja (MRT, 1891b: 1708-1710). A rendelet utasítást ad arra, hogy a tankönyveket
a jövőben jó minőségű – lehetőleg kékes szürke színű – papíron, bekötve állítsák elő, mely
mindenekelőtt a fa- és szalmagyártású papiros mellőzését jelenti. A fényes simított, valamint
a simítatlan papír előnyeit és hátrányait mérlegelve az illusztrációk elhelyezése és
nyomtathatósága érdekében a simított papír mellett teszi le a voksát. Ahogy a rendelet is
rögzíti: „A szemléltetés pedig ma már oly fontos didaktikai követelmény a tanításban, hogy a
tankönyvek nagy részében a képeket nem lehet mellőzni.” (MRT, 1891b: 1709) A tankönyvek
betűméretét tekintve az elemi népiskolai munkákban az ún. ciceró, magasabb iskolai fokokon
pedig az ún. garmond, esetleg bourgeois betűk alkalmazását teszi kötelezővé – ügyelve a
megfelelő színerősség biztosítására, a sötét fekete nyomdafesték alkalmazására. A térképek és
atlaszok vonatkozásában szintén a megfelelő betűméret és betűszín jelentőségét hangsúlyozza. A rendelet végül a tankönyvek – nyomtatástól függő – (irány)árát is megszabja (MRT,
1891b: 1709-1710).
Az 1892. évben két tankönyvi rendelet fémjelzi Csáky Albin kultuszminiszteri munkásságát, melyek a tankönyv-engedélyezés és -használat tárgyában születtek.16 Az
55.800/891. sz. rendelet – az 1876. évi középiskolai rendtartásban, illetve az 1885. évi 3887.
sz. rendeletben rögzített elvekhez hasonlóan – megállapítja, hogy, a vallás- és közoktatásügyi
miniszter vezetése alá tartozó iskolákban „tankönyvül vagy segédkönyvül csupán a minister
által különösen e czélra kiadott vagy engedélyezett könyv használható.” (MRT, 1892: 369)
Az engedélyt –, mely lehet általános vagy egy adott megye, illetve a nem magyar tannyelvű
iskolák számára biztosított – a korábbi gyakorlatot megerősítve a vallás- és közoktatásügyi
miniszter adja ki. A tankönyvek engedélyezését a tankönyvek szerzői (vagy jogutódjai) kérvényezhetik a vallás- és közoktatásügyi miniszternél a tankönyv hat példányának, s a bírálati díj
„A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 33.028. szám alatt valamennyi kir. tanfelügyelőhöz intézett
rendelete, a magán könyvkiadók általánosan engedélyezett tankönyveinek az állami és államilag segélyezett
községi iskolákban való használata tárgyában.” (MRT, 1891b: 1296-1297)
„A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 42.929. számú rendelete, a tankönyvek külső kiállitása
tárgyában.” (MRT, 1891b: 1708-1710)
16
„A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministertől. – 55.800/891. szám. Szabályzat a népoktatási és kisdedóvó
intézetek, felsőbb leányiskolák kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása,
engedélyezése és használatba vétele tárgyában.” (MRT, 1892: 369-383)
„A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 54.043. ex 1891. sz. alatt valamennyi tankerületi kir.
főigazgatósághoz intézett rendelete, a középiskolai tankönyvek és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és
használata tárgyában.” (MRT, 1892: 800-812)

befizetését igazoló nyugtának a benyújtásával (MRT, 1892: 369-371). A miniszter a művet
továbbküldi elbírálásra az OKT-nak17, amely két bírálónak adja ki a művet a bírálat
elkészítésére (MRT, 1892: 375). A bírálók nem lehetnek olyan személyek, akik a bírálat alá
eső tankönyvvel azonos tárgyú művet a korábbiakban maguk is írtak, de egyikük az adott
intézménytípusban dolgozó férfi kell, hogy legyen (MRT, 1892: 376). A rendeletben újfent az
1885. évi 3887. sz. rendelet bírálati szempontsora jelenik meg; a tankönyv tudományos
színvonala és az egészségügyi követelményeknek megfelelő külleme azonban hangsúlyosabb,
míg a tankönyvek terjedelme nem kerül említésre. A korábbi, tankönyv-engedélyezést tárgyaló rendeletektől eltérően, e szabályzat azt is rögzíti, hogy az OKT-n belül a nyelvészetitörténelmi szakosztályhoz tartozik a filozófia-, a nyelvi, az irodalmi, a történelem-, illetve az
ének-zene tankönyvek elbírálása, míg a többi tárgyat érintő tankönyv bírálatát a
mennyiségtani-természettudományi szakosztály felügyeli (MRT, 1892: 376-378). A rendelet
megerősíti azt a gyakorlatot is, mely szerint egy tankönyv engedélyezése csak az adott kiadásra vonatkozik. Ha új kiadás lát napvilágot, s ez lényegében változatlan – a címben is jelölt
– kiadás, akkor öt példányt szükséges benyújtani a miniszternek az engedélyezés elnyeréséhez. A benyújtott munkát az OKT egyetlen bíráló részére adja ki elbírálásra. Ha a beterjesztett
munka egy lényegesen megváltozott kiadás, akkor a bírálati eljárás az új munkákhoz hasonló
módon történik, annyi eltéréssel, hogy a művet azonnal elbírálás alá veszik az iskolai
felhasználás folyamatosságának biztosítása érdekében (MRT, 1892: 379-380). Szintén újdonságot jelent a korábbi tankönyv-rendeletekhez képest, hogy a bírálatokat – a miniszteri
engedély elnyerését vagy megtagadását követően, másolat formájában – a bíráló személy
nevének feltüntetésével – az OKT két héten belül megküldi a szerzőknek (vagy jogutódjaiknak) (MRT, 1892: 380). Teljesen új tankönyv iskolai használatának engedélyét csak
abban az esetben teszi lehetővé a rendelet, ha a régi tankönyv legalább három évig
használatban volt. Ha a régi tankönyv újabb kiadásáról van szó, az – engedély elnyerése
esetén – három éven belül is felválthatja a régi munkát (MRT, 1892: 382). Az 54.043. sz.
rendelet a középiskolák tankönyveit veszi górcső alá, s két változásra hívja fel a figyelmet a
tankönyv-engedélyezések kapcsán. Egyrészt a miniszter kijelenti, hogy az engedélyt nyert
tankönyvekről évente kétszer jegyzéket bocsát ki, így nem minden bírálat után teszi azt közzé,
másrészt az elkövetkező tanévben használni kívánt tankönyvek jegyzékének elbírálási jogát a
tankerületi főigazgatóknak adja át (MRT, 1892: 800-801). A szabályzat a középiskolai
tankönyvek esetében – több korábbi rendelet nyomán ismét – egyértelművé teszi, hogy a „m.
kir. vallás- és közoktatásügyi minister rendelkezése és vezetése alatt álló középiskolákban
tankönyvül vagy segédkönyvül csupán a minister által különösen e czélra engedélyezett
könyv használható.” (MRT, 1892: 802) Az elnyerhető tankönyv-engedély általános, tehát
érvényes lehet az összes gimnáziumra, vagy az összes reáliskolára, vagy valamennyi középiskolára. Kivételt képeznek ez alól a nem magyar vagy vegyes tannyelvű középiskolák
tankönyvei (MRT, 1892: 802). A tankönyvek engedélyezését a középiskolai munkák esetében
is a szerzőknek vagy jogutódjaiknak kell kérniük, ugyanannyi példányban és feltételekkel,
ahogy az 55.800/891. sz. rendelet alapján ismertetésre került (Lásd MRT, 1892: 369-383).
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Varga Ottó 1892-ben „A tankönyvekről” című munkájában az OKT haszonnal kecsegtető feladatait a
következők szerint vázolja: „A legjobb tanácsokkal látja el a közoktatás vezetőit […]. Gondoskodik a
megállapított, az idő szerint általánosan jónak ismert rendszerek keresztülviteléről és mert e körül oly fontosak a
tankönyvek, hát föltétlenül az ügy érdekében elbirálja azokat. Visszaszorítja a tankönyváradatot, útját állja a
cégek pusztán az anyagiakat tekintő versengésének, […] egységet ad a tankönyveknek rendszerben […].
Megakadályozza az anyaghalmozással járó túlterhelést, figyel a könyvek azonos methodikájára és minden
szavában, tettében vaslogikával, vaskövetkezetességgel jár el.” (VARGA, 1892: 5-6)

Csáky Albin tehát számos rendeletet bocsátott közre a tankönyvek engedélyezése,
színvonalas megjelenése, előállítása érdekében. Utóda, Eötvös Loránd (1894-1895) szintén a
jó tankönyvek szükségességét hirdette (MANN, 1996: 80).
A századforduló kultuszminisztere, Wlassics Gyula (1895-1903) már az 1895. évi
költségvetési vita kapcsán teendői közt a tankönyvbírálati rend megújítását célul tűzte, s a
következő évben a tankönyv-engedélyezés és -használat tárgyában rendeletet18 bocsátott
közre (FELKAI, 1994: 12-13). Szebenyi Péter – a tankönyvjóváhagyás történetét tárgyaló,
1994-ben megjelent tanulmányában – e szabályzatot a tankönyvjóváhagyás hazai történetét
meghatározó egyik legfőbb dokumentumnak nevezi, mely „Egyrészt magában foglalta az
addig kimunkálódott, jól használható technikákat; másrészt az iskolai érdekeket is védve
lehetővé tette a szabad versenyt.” (SZEBENYI, 1994: 610) Az 1896. szeptember 1-én életbe
lépő rendelet ismét kinyilvánítja, hogy „A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister rendelkezése és vezetése alatt álló összes tanintézetekben tankönyvül csupán a minister által e czélra
engedélyezett könyv használható.” (MRT, 1896: 213) A tankönyv-engedélyezést a szerző
(vagy jogutódja) kérheti – a kultuszminiszterhez benyújtott folyamodványban, a tankönyv öt
példányának csatolásával, s a bírálati díj befizetésével (MRT, 1896: 214). A tankönyvek
vizsgálatát az 1885. évi 3887. sz. rendeletben is rögzített szempontok mentén irányozzák elő
(MRT, 1896: 215). A szabályzat kimondja, hogy a tankönyv- és segédkönyv-bírálattal kapcsolatos miniszteri döntések a Hivatalos Közlöny hasábjain kapnak helyet 19, s az engedélyezett tankönyvek jegyzékét is közzéteszik (MRT, 1896: 216). A korábban engedélyezett
tankönyvek további kiadásai szintén újabb engedélyezéshez kötöttek (MRT, 1896: 216). A
vallás- és közoktatásügyi miniszternek jogában áll a tankönyveket és segédkönyveket időről
időre felülvizsgáltatni és a – főként tantervi szempontból – elavult könyveket kiselejteztetni
(MRT, 1896: 216-217). A rendelkezés a következő tanévben használandó tankönyvek kiválasztásának, illetve a tankönyvjegyzék összeállításának szabályait is tárgyalja, s a
tankönyvváltoztatás engedélyeztetését a felterjesztő-testület kellő indoklásához köti (MRT,
1896: 217-218).20 1896-ban – ahogy Felkai László is rávilágít – „az akkor engedélyezett 196
tankönyv közül 52 volt új, 164 jelent meg új kiadásban. Ez évben a benyújtott tankönyvek 86
%-át engedélyezték.” (FELKAI, 1994: 65) Fináczy Ernő egy további adattal is szolgál az 1883.
évi XXX. törvénycikk megszületése és az 1896. esztendő közti időszak tankönyveit illetően,
hiszen kinyilvánítja, hogy „Amióta a törvény életbe lépett, a középiskolákban használt tan- és
segédkönyvek közől állami tekintetekből 24 tankönyvet és 9 térképet vagy atlaszt tiltott el a
miniszter.” (FINÁCZY, 1896: 100) 1896-ban – ahogy Gyürky Ödön ekkor megjelent munkájában megjegyzi – „Wlassics reformja folytán a tankönyvbirálat az országos közoktatásügyi
tanácstól elvétetett” (GYÜRKY, 1896: 80). A tankönyvbírálati kérdésekben tehát 1896-tól a
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium elnöki ügyosztálya volt illetékes.
Wlassics Gyula minisztersége idején a nemzetiségi középiskolák tankönyveinek
kérdését is fókuszba emelte. Minden, a középiskolában tanított tárgyból új tankönyvek írására
adott utasítást, melyet állami támogatással magyar szerzőkre bízott (MANN, 1996: 102). E
szándékát 1898-ban jelentette be, s 1899-ben már készültek a nem magyar tannyelvű iskolák
18

„A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister. – 1896. évi 1940/eln. szám. Szabályzat a tankönyvek
megbirálása, engedélyezése és használatba vétele tárgyában.” (MRT, 1896: 213-218).
19
A Hivatalos Közlöny a vallás- és közoktatásügyi miniszter által jóváhagyott tankönyv-engedélyezéseket a lap
megindítását követően, már a kezdő számtól (1893. évi 1. szám) közölte (Lásd HIVATALOS KÖZLÖNY, 1893). Az
1897. évi 2. számtól kezdve pedig a Közlemény című rovaton belül a tankönyv-engedélyezéseket és konkrét
tankönyv-bírálatokat közlő rész egy nagyobb, önálló egységet képezett (Lásd HIVATALOS KÖZLÖNY, 1897).
20
Bartos Károly – a dualizmus kori történelemtankönyvek és taneszközök kapcsán íródott tanulmányában – a
tankönyvcsere kérdésében megjegyzi, hogy „A rendeletek az oktatás érdekében igyekeztek meggátolni a
tankönyvváltást.” (BARTOS, 2000: 71)

új tankönyvei (FELKAI, 1994: 39). A tanítóképzők 1903-ban kiadott tanterve kapcsán szintén
új tankönyvek írását rendelte el. 1900-ban a miniszter két rendelete kapcsán a tankönyvek
előállításának kérdését is érintőlegesen tárgyalja.21 Mindkét határozat a hazai papíripar pártolását tűzi célul. Az egyik rendelet kimondja, hogy a tankönyvek engedélyezése során a
miniszter külön figyelmet fordít arra, hogy a tankönyvek – az iskolában használt füzetekkel és
tanszerekkel együtt – hazai gyártású papírra készüljenek (MRT 1896: 251-253). A másik
rendelet pedig ehhez kapcsolódóan, az 1901-1902. tanévtől teszi kötelezővé a hazai
papírgyártás támogatása érdekében hozott miniszteri döntés életbe lépését (MRT, 1896: 253).
A Wlassics Gyula miniszterségét követő mintegy másfél évtizedben is több említésre
méltó kultuszminiszteri intézkedés történt a tankönyveket érintő kérdésekben. 1905-ben
Berzeviczy Albert jóvoltából (1904-1905) új tanterv született a népiskolák számára, melynek
nyomán – az 1869. évi tantervhez hasonlóan – új tankönyvek és oktatási segédeszközök
(például térképek) láttak napvilágot. 1906 júniusától a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium – a (tan)könyvgyűjtemény gyarapodása végett – az approbált tankönyveket hivatalosan
is megküldte az Országos Pedagógiai Könyvtárnak (VÁNGEL, 1907: 14). 1906 decemberében
– gróf Apponyi Albert kultuszminisztersége (1906-1910) idején – a kereskedelemügyi
miniszteri által jóváhagyott rendelet született a kereskedelmi és iparoktatási tanintézetek
tankönyveinek engedélyezése és használata ügyében.22 A szabályzat e tankönyvek esetében is
kimondja, hogy a „kereskedelmi és iparoktatási intézetekben tankönyvül csupán a vallás- és
közoktatásügyi, illetőleg a kereskedelemügyi m. kir. minister által engedélyezett könyv használható.” (MRT, 1906: 2590) E tekintetben az engedélyezés joga megosztott. A vallás- és
közoktatásügyi miniszter a tanonciskolák, a kereskedelmi iskolák, akadémiák és tanfolyamok,
míg a kereskedelemügyi miniszter a kézműves iskolák, az ipari szakiskolák és ipariskolák
tankönyveinek engedélyezésében dönt (MRT, 1906: 2591). A tankönyvek engedélyezését –
mely lehet általános vagy esetenként részletes (adott vidék vagy iskola számára szóló) – a
miniszterek az Országos Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanács (a továbbiakban: OIKOT)
véleménye alapján adják meg. A tankönyv engedélyezését vagy a szerző (esetleg jogutódja)
vagy a könyv kiadója kérheti a mű öt példányának, a bírálati díj nyugtájának, továbbá a
szerző szakjelentésének csatolásával, melyben kifejti a mű előnyeit, megjelöli az iskolatípust
és a könyv árát (MRT, 1906: 2592). Az OIKOT a beterjesztett tankönyvet két bíráló részére
kiadja, akik négy héten belül elkészítik a bírálatot. A bírálat során – ahogy az 1885. évi 3887.
sz. rendeletben is olvasható – vizsgálat alá esik a tankönyv szaktudományi tartalma,
előadásmódja, tantervi megfelelése, haladó szellemisége, állam- és alkotmányellenessége,
vallás-erkölcsössége, helyesírása, terjedelme, külleme és ára (MRT, 1906: 2593-2594). Az
elkészült bírálatot a szerzők részére megküldik, akinek két hét áll rendelkezésére, hogy a
szükséges javításokat elvégezze, észrevételeket tegyen. Ezt követően a Tanács dönt az
engedélyezés javaslatának kérdésében, melyet az illetékes miniszternek is elküldenek. Az
engedélyezés kérdésében – mely mindig csak az adott kiadásra vonatkozik – a végső döntés a
miniszteré (MRT, 1906: 2594). Az engedélyezés terén hozott döntésekről a két miniszter egymást is értesíti, s az engedélyezéseket a minisztériumi lapokban, valamint az OIKOT közlönyében is közzéteszik (MRT, 1906: 2594-2595). Szintén miniszteri jog az engedélyezett tan21

„A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 1900. évi 231. eln. sz. a. kelt rendelete […], a hazai papiripar
pártolása tárgyában.” (MRT, 1900: 251-253)
„A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 1900. évi 3433. eln. számú rendelete […], a hazai papiripar
pártolása tárgyában.” (MRT, 1900: 253)
22
„A kereskedelemügyi m. kir. minister 1906. évi 93.434. számú rendeletével jóváhagyott szabályzat a
kereskedelmi és iparoktatási intézetek tankönyveinek és segédkönyveinek megbirálásáról, engedélyezéséről és
használatba vételéről.” (MRT, 1906: 2590-2597)

könyvek időnkénti felülvizsgálatának elrendelése. A miniszterek fennhatósága alá tartozó
iskolákban a tantestület állítja össze a következő tanév intézményi tankönyvjegyzékét az engedélyezett tankönyvek alapján. E listát az illetékes főigazgatók hagyják végül jóvá. Bármely
tankönyvváltoztatás engedélyezése csak alapos indokkal lehetséges (MRT, 1906: 2596).
Az 1908-ban Londonban megrendezett magyar kulturális kiállításon – gróf Apponyi
Albert törekvéseinek eleget téve – többek között a magyar iskolaügyet prezentáló
tankönyveket is bemutattak, míg gróf Zichy János az első minisztersége idején (1910-1913) a
középiskolai tananyag-bővítési terveivel összhangban a tankönyvek revízióját is előirányozta
(MANN, 1996: 135, 137).
Konklúzió
A tankönyvkiadás állami kereteinek feltárása, a dualizmus korának tankönyvi kérdéseit meghatározó kultuszminiszteri döntések realizálása a korszak tankönyvtörténeti, tankönyvpolitikai
feldolgozásának, s nem utolsósorban a tankönyvelméleti kutatások és tankönyvelemzések
alapját jelenti. A rendelkezésre álló – főként elsődleges – források alapján mindenekelőtt a
dualizmus korának 1867-1903 közötti időszakot felölelő évtizedei, különösképpen Eötvös
József, Pauler Tivadar, Trefort Ágoston, Csáky Albin és Wlassics Gyula miniszteri évei – a
törvényi háttér megteremtése és a rendeleti szabályozás tekintetében – feltárhatóak behatóbban. A tankönyvbírálatokat hozzáértő szakemberek (szakférfiak) végezték, melyhez az engedélyezésre szánt új tankönyv öt – illetve egy 1892. évi rendelet szerint hat – példányát,
továbbá 1887-től – a bírálati díj bevezetésével párhuzamosan – a bírálati díj nyugtáját is
mellékelni kellett. Akár a népiskolai, akár a középiskolai tankönyvek engedélyezési folyamatát tekintjük, a források alapján megállapítható, hogy a tankönyvek bírálata – egy-két vizsgálati aspektustól eltekintve – a korszak egészében azonos szempontrendszer mentén történt.
A rendeletek azonban nem nyújtanak elmélyült és részletekbe menő vizsgálati szempontrendszert, nem közölnek viszonyítási mutatókat, csupán a főbb kereteket, irányadó elveket jelölik
ki. A tankönyvek többnyire általános engedélyezési fokozatot nyertek, ám bizonyos esetekben
csak adott iskolák kaptak engedélyt a használatukra. A dualizmus kori vallás- és közoktatásügyi miniszterek által kiadott tankönyvi rendeletek rendszerint kinyilvánítják, hogy a kultuszminiszter vezetése alatt álló iskolákban csak a miniszter által engedélyezett tankönyvek
használhatók.
A tankönyvek kapcsán hozott miniszteri rendeletek alapján tehát egyértelműen kirajzolódik a korszakban dívó tankönyvbírálati és -engedélyezési eljárás szokásrendszere, törvényi
és intézményi háttere, továbbá a kultuszminiszteri törekvések irányvonalai.
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VÖRÖS KATALIN
EÖTVÖS LORÁND ELKÉPZELÉSEI A FELSŐOKTATÁSRÓL AZ EURÓPAI TENDENCIÁK
TÜKRÉBEN

Összefoglaló
„Miben áll voltaképpen az egyetem eszméjének lényege?” – koronként és nemzetenként más,
és más válaszok születtek erre a kérdésre. A megszületett válaszok azonban minden esetben
kölcsönhatással voltak egymásra. A 19. század második fele a modern egyetem kiteljesedésének időszaka és a modern Magyarország születéséé is egyben. A korszak egyik emblematikus
figurájának, Eötvös Lorándnak két fontos műve maradt ránk egyetemi elképzeléseiről.
Elemzésükön keresztül közelebb kerülhetünk hozzá, hogy megértsük mit tekintett az egyetem
feladatának, milyen problémákat látott a kor embere a felsőoktatásban. Két fontos német
„egyetemteoretikus”, Schleiermacher és Humboldt, gondolataival párhuzamba állítva bemutathatóvá válik a magyar és az európai egyetemi modell kapcsolata.
Kulcs- és tárgyszavak: „egyetem-filozófia”, Eötvös Loránd, Humboldt, Schleiermacher, dualizmuskori magyar felsőoktatás
Eötvös, Loránd’s Ideas on Higher Education in Reflection of European Tendencies
Summary
„What is indeed the essential of the idea of universities?” – different answers have been given
to this question age by age, nation by nation, however, these answers have always been
interrelated. The second part of the 19th century is the period of flourish of modern
universities and that of the birth of modern Hungary. An emblematic figure of the era, Eötvös,
Loránd handed down two pieces regarding his ideas concerning universities. Through the
present analysis we may get closer to his ideas and gain understanding of what he interpreted
as goals of universities, what challenges the man of the age articulated concerning higher
education. In parallel with the ideas of two significant “university-theorists”, Schleiermacher
and Humboldt, the interrelation between the Hungarian and European university models may
be presented.
Keywords: „university-philosophy”, Eötvös Loránd, Humboldt, Schleiermacher, Hungarian
higher education under Dualism
Bevezetés
A dualizmus kora a gyors gazdasági növekedés, a kulturális fejlődés és a polgárosodás
kiemelkedő időszaka. A modern gazdaságon túl, a polgári társadalom születése is ekkor
zajlik. A polgáriasodás folyamatában az oktatás mind szélesebb körben történő elterjedésének
és jelentős minőségi javulásának meghatározó szerepet tulajdoníthatunk. Az oktatás, így a
felsőoktatás terén is bekövetkezett változások, ha kismértékben is, de mind a mai napig
éreztetik hatásukat a hazai kulturális életünkben. Eötvös Loránd ennek a korszaknak egy

fontos, emblematikus figurája (természettudós, egyetemi tanár, rektor, vallás- és közoktatásügyi miniszter), akinek gondolatain és tettein keresztül jobban megérthetjük a kor sajátosságit. Törekvéseiben mindig szem előtt tartotta a nemzetközi, főként német mintákat, hogy
hazánk tudományos élete az európai szellemi közösség szerves részese lehessen. Az írásaiban
megjelenő kérdések több szempontból a jelen egyetemmel kapcsolatos diskurzusában
felmerülő problémákkal is párhuzamba állíthatóak. A XIX. század végi magyar felsőoktatás
aktualitását többek között ez szolgáltatja. A nemzetközi kitekintés segíthet értékelni és tágabb
kontextusba helyezni az egyetem funkcióit, mint a kultúra közvetítőjét.
A témáról megjelent hazai és külföldi szakirodalmi megállapítások értékelése, kritikai
összefoglalása
Eötvös Loránd életével és munkásságával már többen foglalkoztak az idők során, de egyik
szerző sem vizsgálta részletesen művelődéspolitikusi írásait az európai tendenciák tükrében,
illetve elképzeléseinek nemzetközi vetületét. A legtöbb róla szóló írás a természettudóst és
kutatásait mutatja be.1 Azokban a munkákban, amelyek a művelődéspolitikussal és oktatási
szakemberrel foglalkoztak számos hiányosságot fedezhetünk fel témánkkal kapcsolatban.
Ladányi Andor és Mann Miklós elsősorban a vallás és közoktatásügyi miniszterrel foglalkoztak, életének e röpke hét hónapos időszakán túl keveset tudunk meg róla. Környei Elek,
Novobátzky Károly írásai rendkívül elfogultak, egy elavult, megkérdőjelezhető tudományos
diskurzus képviselői, történészi objektivitást nélkülöző munkáik félreértelmezésektől sem
mentesek. Szigethy Gábor Az egyetem feladatáról című könyvhöz írt előszavában számos
értékes megállapítást tesz, de a vizsgálandó témánknak csak egy szűk metszetével foglalkozik. Jelen dolgozat nem kíván átfogó Eötvös Loránd monográfia lenni, csupán munkásságának egy szegmensével kíván részletesebben foglakozni.
Az egyetem problematikájával, újkori szerepkeresésével foglalkozók közül magyar viszonylatban kiemelendők: Barakonyi Károly, Éles Csaba, Ladányi Andor, Tóth Tamás írásai,
mint a téma számos aspektusát megvilágító művek. A külföldi egyetem történetével kapcsolatban született munkák közül Björn Wittrock által szerkesztett The European and American
university since 1800 című kötetet tekintettem alapvetőnek.
A témában született szakirodalom részletes feltárásával, újra rendszerezésével általános
képet kívánok alkotni a XIX. század végének magyar és nemzetközi felsőoktatásáról. A
korabeli források elemzésével a szekunder forrásokból kirajzolódó képet kívánom árnyalni,
illetve adott esetben ütköztetni, így kialakítva saját álláspontomat a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolódásairól, illetve az európai (elsősorban német) egyetem koncepciók hatását
Eötvös Loránd nézeteire.
A magyar oktatás főbb eredményei és tendenciái a kiegyezést követően
A dualizmus kori iskolarendszer alapjait Eötvös József nevéhez köthető 1868:38 tc. jelentette,
amely egyben a modern iskolarendszer alapjait is letette. Az elemi szintű népoktatást kötelezővé vált minden 6. életévét betöltött gyermek számára, 12 illetve 15 éves korukig. Általános
intézkedéseket hoztak a felső népiskolák, polgári iskolákról és a tanítóképzőkről is. Az iskolahálózatban teljesen új elemet jelentett a népiskolák felsőbb szintje a polgári iskolák, amelyek
a polgárság igényei szerint továbbtanulási lehetőséget nyújtott, ahol az általános műveltség
alapjait sajátíthatták el, nagy hangsúlyt fektetve annak gyakorlati vonatkozásaira (ROMSICS,
1

Csak páran, akik Eötvös Loránddal, mint fizikussal foglalkoztak: Hatvany József, Körmendi Alpár, Radnai Gyula, Nagy
Károly, Plósz Katalin M. Georgia.

2005: 44). A középszintű oktatás két meghatározó típusa a gimnáziumok és a reáliskolák,
átfogó rendezésükre az 1883-ban került sor, amely iskolarendszer 1924-ig volt érvényben
(NAGY, 2008: 135). A szakoktatás helyzetének rendezése is megtörtént: 1884-ben az ipartörvények már kötelező tanoncoktatást2 mondanak ki, illetve megjelentek az középszintű
szakiskolák, amelyek egy egészen új elemét jelentették az iskoláztatásnak. A kiegyezést
követően jelentős fejlődésen ment keresztül a felsőoktatásban is.
A felsőoktatás 1867-1894
A kiegyezéskor Magyarországon egyetlen tudományegyetem működött a nagyszombati
alapítású pesti egyetem.3 1872-ben jött létre a kolozsvári egyetem,4 ahol teológiai kar ugyan
nem volt, de itt választották külön elsőként a bölcsészeti és a természettudományi szakokat.
Az egyetemeken kívül még tíz helyen lehetett az országban jogot tanulni, ezek voltak az ún.
jogakadémiák.5 1872-ben újjá alakult a József Műegyetem egyetemekkel egyenlő rangban,
illetve ekkor szervezték meg az ország egyetlen magyar nyelvű tisztképző intézményét a
Ludovika Akadémiát. A művészeti képzést egy sor újonnan alapított intézmény szolgálta.6
1888-1894 között gróf Csáky Albin volt a kultusztárca élén. A felsőoktatás területén
korszakos jelentőségű újításokat vezetett be. Ekkor készült el az egyetemek új tanulmányi,
fegyelmi és tandíjszabályzata. Csáky megújította a magántanári intézményt és végre szabályozat született doktori szigorlatok rendjéről; meghonosították az ünnepélyes doktorrá avatást.
Az egyetemisták hallgatói jogviszonyának igazolhatósága érdekében bevezették fényképpel
ellátott indexet. A korábbi leckepénz helyett rendszeresítették az általános tandíjat, amelyet
minden hallgató fizetett: egységesen 30 forintot szemeszterenként ezért cserébe minden
előadást hallgathattak (MANN, 1993: 77-78).
A felsőoktatás 1895-1914
A korszak legnagyobb eredménye, hogy 1914-ben megnyitotta kapuit a pozsonyi Erzsébet és
a debreceni egyetem. A miniszterek közül Wlassics Gyula (1895-1903) tevékenysége emelhető ki, rendkívül szakszerűen foglalkozott a felsőoktatás kérdésével. Többek között bevezette
az adjunktus intézményét, engedélyezte a nők egyetemi tanulmányait (MANN, 1993: 105).
1899-ben alapított Kelet Kereskedelmi Akadémia és a nem sokkal később létrejött
budapesti és kolozsvári Kereskedelmi Akadémia, valamint 1912-ben létesített fiumei Kiviteli
Akadémia a növekvő gazdasági-kereskedelmi élet szükségleteinek megfelelően bővítették a
magyar felsőoktatást.
A hallgatók létszáma 1890-es évek közepétől az első világháború kitöréséig terjedő
időszakban jelentősen nő, összesen 81,5%-kal, de az egyetemisták aránya az összlakosságra
nézve nem érte el a fejlettebb országok szintjét.7 A felsőoktatás irányításának, a felsőoktatási
intézmények szervezetének és vezetésének kérdéseit törvényi rendelkezés az egész dualizmus
korszakában nem rendezi; több elképzelés, kísérlet született,8 de ezek ténylegesen nem
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1884:17. tc.
1873-tól Budapesti Tudományegyetem néven.
4
1881-től Ferenc József Tudományegyetem.
5
Tanulmányi rendjük azonos volt az egyetemekével, de nem szigorlatoztathattak, és nem adhattak jogi doktori fokozatoz.
(NAGY, 2008: 143.)
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Országos Zeneakadémia, Iparművészeti Főiskola, Színművészeti Akadémia, Képzőművészeti Főiskola Mészáros (NÉMETHPUKÁNSZKY, 2005: 315.)
7
Ausztriában 16,5, Németországban 14 hallgató jutott 10 ezer lakosra, addig Magyarországon csak 9,6 az 1913/14. tanévre
nézve. (LADÁNYI, 1999: 11.)
8
Eötvös József, Trefort Ágoston, Csáky Albin vagy Wlassics Gyula részéről is születtek ilyen javaslatok.
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valósultak meg. Az 1850-ben a birodalom többi egyetemére kiterjedő „Az egyetemi hatóságok
szervezési szabályzata”, illetve miniszteri rendeletek alapján határozták meg az egyetemek
működését (LADÁNYI, 1999: 26). A Monarchia egyetemi szabályzatai lehetővé tették bizonyos
számú külföldi egyetemi év beszámítását az otthoni tanulmányokba, valamint a két államfél
diplomái korszakunkban a másikban honosítás nélkül érvényesek voltak (NAGY, 2008: 145).
A külföldi tanulás lehetőségét ekkor is sokan kihasználták, többek között Berlin, Lipcse,
Halle, München, Párizs vagy Utrecht egyetemeit látogatták nagyszámban a magyar hallgatók.
Az európai „egyetemi modell”
A modern európai egyetem első változatai a XVIII-XIX. század fordulóján jöttek létre, a
maga teljesen kifejlett formáját a XIX. század végére érte el.9 A 1800 körül kibontakozó
súlyos egyetemi válságra francia és porosz részről is egészen eltérő megoldási stratégiák
érkeztek. Az ekkor létrejött egyetem típusok súlyát és példaszerűségét Björn Wittrock joggal
hangsúlyozza.10 A „napóleoni”és a „humboldti” egyetemi modellek némely tekintetben
szöges ellentétei, míg más vonatkozásban kölcsönösen kiegészítői voltak egymásnak. Anglia
ilyen szempontból is kivételnek tekinthető, sajátos gazdasági és társadalmi helyzetének
köszönhetően a kontinensen kibontakozó felsőoktatási válság hullámai megtörtek a
szigetország partjain. Az egyetemi struktúra elhúzódó modernizációja folyamán nem alakult
ki azonban egységes, egyetemes érvényű „európai-modell”. Európa felsőoktatási rendszerét
Napóleon és Humboldt nevéhez fűződő egyetemi rendszerek meglehetősen sokáig
meghatározták, hogy hol melyik modell hatása volt erősebb, azt mindig az adott térség
pozíciói határozták meg (TÓTH, 2001: 95-97). Az angol és francia modellek részletesebb
bemutatásától itt most eltekintek, hiszen a magyar egyetemek szempontjából kevésbé
játszottak fontos szerepet.
A német-modell
A modern egyetem egyik előfutárának tartják a hallei egyetemet,11 ahol először mondták ki a
tanítás és a kutatás szabadságát. A XVIII. század során kibontakozó új világlátás és tudományosság teremti meg a „klasszikus modern” egyetem eszméjét is, ennek az új szellemiségnek
olyan jeles képviselői akadtak, mint Descartes, Leibniz vagy Bacon. Megszületik a német
neohumanizmus, illetve Kant, Fichte, Schiller és Hegel nyomán a német idealizmus is
(BARAKONYI, 2004: 36). A neohumanizmus és az idealizmus olyan erős pozíciókat alakít ki
magának a német szellemi életben, hogy a XIX. század második felében kibontakozó új technikai és természettudományos műveltségnek kemény harcokat kellett vívnia, hogy ténylegesen megvethesse lábát az egyetemeken (FOX, 1993: 4.).
A „német idealizmus egyetemét” a német szellem par excellence alkotásának tartja
Weszely Ödön. „A német egyetem eszményképe a tudomány önzetlen művelése minden gyakorlati cél távoltartásával.” A német tudomány felfogás fő jellemvonása ebben az időszakban, hogy tisztán a megismerés kedvéért kutatja az igazságokat és nem az életben való
gyakorlati felhasználás céljából (WESZELY, 1929). A német típusú tudományegyetemek állami
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A XVIII-XIX. századfordulójának európai egyetemeit csak a szó meghatározott értelmében lehet modern egyetemeknek
nevezni. Ezek az intézmények is további modernizációra szorultak a későbbiek során. (TÓTH, 2001: 95.)
10
Björn Wittrock az egyetemtörténet konvencionális elemzőivel szemben amellett érvel, hogy a modern egyetem kezdetét
nem a XIX. század végi intézmények, hanem a XVIII-XIX. századfordulóján létrejövő „napóleoni” és „humboldti”
egyetemek jelentik. (WiTTROCK, 1993: 311-314.)
11
1694-ben alapította I Frigyes.(http://de.wikipedia.org/wiki/Martin-Luther-Universit%C3%A4t_HalleWittenberg#Universit.C3.A4t_Halle, 2011-12-09.)

intézmények, melyeket az állam alapít, tart fenn, de cserében irányításukból is részt kér. A
német egyetemen megvalósul az oktatás és a kutatás egysége; a hallgatók a tudást az adott
tudomány kiemelkedő művelőjétől kapják. Ezt a modellt valósította meg a korszakban Svájc,
Ausztria, Hollandia, de még a cári Oroszország is. 12
„Német módra elképzelt egyetem” (Wilhelm von Humboldt és Friedrich Schleiermacher
gondolatai az egyetem felépítéséről és szerepéről egy-egy írásuk alapján)
A modern idealizmus, illetve a német neohumanizmus nagy gondolkodói (Kant, Fichte,
Schelling és Schleiermacher) meglehetősen sokat írtak az egyetem eszméjéről. Nagyigényű
elemzéseikből és fejtegetéseikből egy valóságos „egyetem-filozófiát” rekonstruálhatunk. E
német gondolkodók nemcsak a hagyományos középkori egyetemi modellel, hanem annak
francia reformjával is szembehelyezkedtek annak pragmatikus, utilitarisztikus beállítottsága
miatt. Az általuk megfogalmazott elképzelések korántsem maradtak csupán írott eszmények.
A porosz egyetem radikális reformjának, főként humboldti elképzelései, nemzeti-politikai
programmá váltak, létrehozva a modern kor egyik legjelentősebb oktatási intézményét a
berlini egyetemet. A porosz egyetem humboldti modellje a későbbiek során nemcsak német,
hanem francia, angol, amerikai és magyar gondolkodókra is nagy hatással volt; idővel
természetesen annak kritikáját is megfogalmazták (TÓTH, 2001: 13).
Wilhelm von Humboldt: A berlini felsőbb tudományos intézmények külső és belső
szervezetéről
Wilhelm von Humboldt elképzelései az egyetemről nem csupán elméleti fejtegetések, hiszen
porosz államférfiként a nevéhez köthető a berlini egyetem felállítása (1810) is.13 A berlini
felsőbb tudományos intézmények külső és belső szervezetéről című Humboldt szöveg már az
egyetem felállítását követően keletkezett.
Humboldt szövegét az egyetem legkarakteresebb jegyének megragadásával indítja:
„ezen intézmények rendeltetésük szerint a szó legmélyebb és legtágabb értelmében a tudományt kell művelniük.” (HUMBOLDT, 2001: 189). Az egyetem és tudomány viszonyát részletesen kifejti, illetve folyamatosan visszacsatol hozzá. Az egyetemnek a mindenkori objektív
tudományt kell az egyénben az oktatás révén szubjektív tudássá alakítani. A felsőbb
tudományos intézmények tudományhoz való viszonya minőségi különbséget mutat a gimnáziumok és középiskolákhoz képest. Az oktatási rendszer minden szintjének megvan azonban a
maga szerepe és fontossága, amelyek nem helyettesíthetők és nem cserélhetőek fel. Az egyetem az iskolákkal szemben a tudományt nem kész lezárt rendszerként kezeli, hanem folyton
formálódó, nem megoldott problémaként. Humboldt által megfogalmazott legfontosabb
különbség az egyetem és az oktatás alsóbb szintjei között, egyben a tudományegyetem egyik
elengedhetetlen attribútuma is. A folytonos kutatás állapotában létezés sajátos mentalitása
lesz nála az egyetemek legfontosabb értékjegye. A tanár és tanuló viszonyában is a tudomány,
a kutatói attitűd a meghatározó és csak másodsorban az oktatás, hiszen „mindketten a
tudományért…” vannak (BARAKONYI 2004. 37.)
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A középkori hagyományokból merítve megtartják a kari struktúrát, saját testületi alkotmánya szerint működik, a dékánjait
és rektorát maga választja, tudományos fokozatokat ítél oda. (BARAKONYI, 2004: 37.)
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A későbbiekben az ő, valamint testvére tiszteletére neveztek el az egyetemet Humboldt-Universität zu Berlinnek. A berlini
egyetem megalakításában Friedrich Schleiermacher is jelentős szerepet játszott Wilhelm von Humboldt mellett.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humboldt, 2011.10.11.)

Az állam és az egyetem viszonya az egyik központi kérdése Humboldt szövegének. Az
egyetem autonómiájának fenntartásában a porosz államot is, mint kultúrállamot érdekelté
kívánja tenni. Koncepciójában a felsőoktatási intézmény korlátlan belső szellemi szabadsággal bír, amelyet kívülről a mindenkori államnak kellene szavatolnia. Ezt a törekvését
sikerkoronázta, hiszen a német kultúrában hosszú időre igen jó viszony alakult ki az állam és
az apolitikus szellemű egyetem között. „Ilyen értelemben a humboldti modell […] a német
idealizmus és a porosz abszolutizmus szövetségének kulturális kifejeződése.” (TÓTH, 2001:
115). Állami jogkörnek tekinti az egyetemi tanárok kinevezést, mert a karok túlzott befolyása
nem tudná biztosítani sokszor a kellő pártatlanságot.
A szöveg második felében az egyetem és az akadémia, mint a tudományos élet két
megatározó szegmensének különbségeit tárgyalja. Ez a rész a létrejött új egyetemi struktúra
méltatása tulajdonképpen, annak előnyeinek megfogalmazása az akadémiákkal szemben. „Ha
tüzetesebben vesszük szemügyre a dolgot, akadémiák főleg külföldön virágoztak, ahol még most
is nélkülözik és épp hogy méltányolják a német egyetemek jótékony hatását, […] Az újabb
időkben egyik akadémia sem tűnt ki különösebben, s a német tudomány és művészet voltaképpeni kifejlődésében kevés, vagy egyáltalán semmi részük sem volt.” (HUMBOLDT, 2001:
193). A szerző tisztában van saját tevékenységének jelentőségével, ebben a szövegrészben
egyetemalapító, kultúraformáló tevékenységének burkolt dicséretét olvashatjuk ki.
A német idealizmus hatását nemcsak gondolatiságában, hanem a szöveg nyelvi megfogalmazásaiban is tetten érhetjük: „mindent egyetlen eredendő elvből kell levezetni”, vagy
„mindent egy ideálhoz kell alakítani” (HUMBOLDT, 2001: 190-191).
Friedrich Schleiermacher: Alkalmi gondolatok a német módra elképzelt egyetemekről
Schleiermacher Alkalmi gondolatok a német módra elképzelt egyetemekről című munkája
egyértelműen az idealista, liberális gondolatiságot és szövegalkotási hagyományt követi.
Abból az idealista megállapításból indul ki, hogy „Mindenkiben jelen van az érzés, hogy él
benne a vágy a tudomány iránt.” (SCHLEIERMACHER 2001: 198). Schleiermacher a tudomány
és állam viszonyának értelmezéséhez alapvető ismeretelméleti és megismerés-filozófiai
kérdések útján jut el. Egyetem értelmezésének alapját a tudomány területek szoros egymásra
hatása, illetve magának a tudásnak egyfajta magasabb szintű közös tudományos egységgé,
filozófiai látásmóddá alakulása adja. A protestáns lelkész14 egyértelműen szembehelyezkedik
az egyetemek korábbi szinte kizárólagos katolikus egyházi befolyásával.
Schleiermacher művéből is kiolvashatjuk a francia módon elképzelt és megvalósított
egyetemi reformok kritikáját.15 Míg a XVII. század gondolkodói az egyházak túlzott
befolyásától óvták az egyetemeket, addig a francia forradalom következtében már az állami
hatalom túlsúlyától, akárcsak ebben a szövegben (ÉLES, 2008: 3).
A német egység „a nyelv egész területét egy egésszé kapcsolni” gondolata itt is megfogalmazásra került, mint a német tudomány fejlődésének egy kedvezőbb állapota, akárcsak a
más német gondolkodóknál a korszakban, a francia példa itt azonban árnyalja ezt az állapotot.
Az állam és a tudomány szükségszerű kapcsolata akkor válhat szerinte a legoptimálisabbá, ha az állam vezetői is tudós, művelt emberek lennének és nem „művészek”, mert így „A
két fél teljes és természetes egyetértésre jutna…”(SCHLEIERMACHER 2001: 202). Az állam ter14

http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schleiermacher (2011-12-10)
„De minél inkább összefonódnak ilyen módon az állammal a tudományosan művelt emberek, és ezáltal
tevékenységükben a tudományossággal szemben túlsúlyba kerül a politika […] lesüllyednek az állam rendelkezésére álló
puszta intézmény szintjére. Különösen ott, ahol az állam már egy egésszé kapcsolta össze a nyelv egész területét, tehát ahol az
állam nagyon erős és ragyogó, ott ez a harc rendszerint a tudomány vereségével végződik.”(SCHLEIERMACHER, 2001: 204.)
15

mészetes érdeke, hogy az ismeretek közvetlen haszonnal járjanak, de a tudomány, az egyetem
legfontosabb célja nem lehet ez. A valódi tudósok számára nem a felhalmozott ismeretek
tömege az érték, hanem maga a tudományos gondolkodásmód, szemlélet és egyfajta metakogníció a tudományokról. Ezt a fajta tudatosságot akarják az egyetemek felkelteni, kiterjeszteni, hiszen csak ennek révén valósulhat meg az ismeretek megőrzése és bővítése (SCHLEIERMACHER 2001: 208). Az egyetem feladata, hogy felkészítse a fiatalokat a tudományra és
megtanítson a tudományos gondolkodásra, ez különbözteti meg az iskolától és az akadémiától
is. A legfontosabb diszciplína így az egyetemeken nem is lehetne más, mint a gondolkodás
művészete, a filozófia. Schleiermacher, ezen német idealizmusra jellemző gondolatmenete
alapján érthető, hogy egyetemeiknél miért lett meghatározó jelentőségű a filozófia a természettudományokkal szemben.
Végezetül megfogalmazza, hogy az akadémia tudósa és az egyetemi tanár fogalma
szükségszerűen fedniük kell egymást, hiszen e két szerepkör csak együtt teljesedhet ki.
„Ugyanis a legcsöndesebb, szorgalmas tudós is vágyik arra a legboldogabb pillanataiban,
amikor valamit felfedezett, hogy élénken és lelkesen tegye közzé a fölfedezését, és vágyik arra
is, hogy találkozhasson az ifjak szellemével. Es egyetlen egyetemi oktató sem teljesítheti
méltóképpen a tanszéken végzendő feladatát, ha nem találkozik közben vizsgálandó és
megoldandó feladatokkal...” (SCHLEIERMACHER 2001: 212). Ebből a gondolatból kiindulva a
tudomány egységének és fejlődésének elérését a tudomány színtereinek (egyetemek, akadémiák, segédintézmények) szorosabb együttműködésében látta.
Eötvös Loránd munkásságának rövid bemutatása
Eötvös Loránd báró 1848-ban született. Édesapja Eötvös József, aki születésekor az első
felelős magyar kormány tagja, majd a kiegyezést követően újra vallás- és közoktatásügyi
miniszter lett.16 Egyetemi éveit Heidelbergben töltötte és itt is doktorált. Ezt követően haza tér
Magyarországra és a pesti egyetem fizika professzora lesz. 1873-tól már az Akadémia tagja,
1889-től pedig az elnöki tisztséget is betölti; 1891-1892-ben a pesti egyetem rektora.
(KÖRNYEI, 1964: 5). Tudományos tevékenysége főként a gravitációs tér változásainak mérésével, a földmágnesességével, a kapillaritás jelensége tárgykörében fejtette ki. Nevét viselik a
nehézségi erő és a földmágnesesség mérésére szolgáló eszközök (Eötvös-inga, Eötvöseffektus, Eötvös-törvény) (MANN, 1987: 99).
1894. június 10-én kinevezik vallás- és közoktatásügyi miniszternek Wekerle Sándor
második kormányában. Minisztersége alatt, amely mindössze hét hónapig (1895 január 15-ig)
tartott, négyszáz új népiskolát hozott létre és mindvégig nagy figyelmet fordított a tanítók
helyzetére, nagymértékben emelte a tanítók jutalmazására szánt összeget. A tanárképzés
megjavítására megalapította a párizsi École Normale Supérieure mintájára az Eötvös József
Collégiumot (1895), melyben a szegény sorsú, tehetséges fiatalok ingyenes elhelyezést kaptak. A kollégiumban a tanárjelöltek kiváló szaktanárok vezetésével magas színvonalú tudományos képzésben részesültek.17 Minisztersége idején sokat kellett foglalkoznia egyházpolitikai
és közjogi kérdésekkel.18 Életbe léptette a kisdedóvó törvényt, lerakta az Iparművészeti
Múzeum alapjait, valamint lehetővé tette a Műcsarnok építését. (KÖRNYEI, 1964: 6-15). 1895
16

Eötvös József az egyetlen politikus, aki az 1848-as kormányból ismét társát kap.
A kollégiumból fél évszázados fennállása alatt olyan nemzetközi téren is elismert egyének kerültek ki, mint Kodály Zoltán,
Szekfű Gyula, Zemplén Géza, Szegő Gábor, Bay Zoltán és Kosáry Domokos, hogy csak néhányat említsünk.
18
Ekkoriban valósult meg Magyarországon az állami anyakönyvezetés, a kötelező polgári házasság és más, az egyháztól az
államot közjogilag bizonyos mértékben elválasztó intézkedés. Az első Wekerle kormány ezen „egyházpolitikai
törvényeket”keresztül vitelébe bukott bele, amiért Wekerle Sándor 1894-ben lemondott. (KATUS, 2010: 366.)
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januárjában Eötvös Loránd otthagyja a miniszteri széket és visszamegy az egyetemi katedrára
tanítani és kíséretezni, egészen haláláig, 1918-ig.
Eötvös Loránd művelődéspolitikus írásaiból kirajzolódó egyetem felfogás
Heidelbergi egyetemi tapasztalatai, a német kultúra testközelből való megismerése nyílvánvalóan erőteljesen formálta szemléletét az egyetem fogalmáról. A pesti egyetem tanáraként,
tanszékvezetőjeként és rektoraként szembesülve a magyar felsőoktatás helyzetével sokat
foglalkozott az egyetem problematikájával. Minisztersége idején elsősorban a tanárképzés
felkarolása révén tett sokat a minőségi felsőoktatásért. Törekvéseiben mindig szem előtt
tartotta a nemzetközi tendenciákat, hogy a magyar tudományos élete az európai szellemi
közösség szerves részese lehessen. A Magyar Tudományos Akadémián elhangzott beszédeiben többször foglalkozik a tudomány kérdésével. Akadémiai székfoglalójában az Akadémia
egyik legfontosabb feladataként azt jelölte meg, hogy segítse a tudósképzést, ezáltal nyújtson
segítséget az akadémikusoknak a tudományos munkásságukhoz. (EÖTVÖS, 1880: 105). Az
alábbiakban részletesen vizsgált két szöveg az, amelyekben Eötvös Loránd egyetem koncepciója legvilágosabban kirajzolódik.
Néhány szó az egyetemi tanítás kérdéséhez −1887
Eötvös Loránd 1887. április 10-én, amikor Néhány szó az egyetemi tanítás kérdéséhez című a
levelét elküldi Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszternek, egyetemi tanár és a Magyar Tudomány Akadémia tagja. Levelét a nyilvánosság számára is közzé teszi a Budapesti
Szemle hasábjain, hiszen az egyetem problematikája közügy (SZIGHETY, 1985: 4).
A gyakoroló egyetemi tanár elégedetlen hangja szólal meg a levélben. A jelenlegi
egyetemi helyzetet kívánja feltárni a miniszternek, amely mindenképpen változtatásra szorulna. Az egész szövege inkább tekinthető gyakorlati teendők számbavételének, mint elméleti
fejtegetésnek az egyetem eszméjéről. A diákok érdeklődésének és szorgalmának hiányával
kezdi a problémák számbavételét. „A legkeserűbb csalódás azonban a vizsgálatokon vár a
tanárra, gondosan egybeállított és tudományosan átgondolt előadások után kénytelen
kérdéseit középiskola színvonalára szállítani, hacsak […] a vizsgálók 99 százalékát meg nem
buktatja.” (EÖTVÖS, 1887: 10.) A probléma vizsgálatát a tanulási szabadsággal folytatja: „De
hát mi okozhatja, hogy ugyanazon tanulási rendszer mellett Németországban oly sokan, s
nálunk oly kevesen tanulnak” (EÖTVÖS, 1887: 14). kevesen látogatják az órákat? A kérdésre
heidelbergi egyetemi tapasztalataival próbál válaszolni.
Heidelberg legnagyobb pozitívumának azt látta a szerző, hogy a tanulók a tudomány
művelői iránt tisztelettel és szeretettel voltak, így tanulási szabadságukat valóban a tanulásra
használják. Ezt a fajta magatartást csak úgy lehetne elérni, miként Heidelbergben is, „ha
tanulók zöme művelt családok sarjadéka, s eléggé vagyonos arra, hogy tanulmányainak tartalma alatt anyagi gondoktól menten, egész idejét a tanulásra fordíthassa”. (EÖTVÖS, 1887:
17). A magas tandíj, úgy véli, megfelelő szűrést jelentene a diákok számára, így kirostálnák a
szegényebb elemeket az egyetem falai közül, akik csak a társadalmi előmenetel miatt
iratkoztak be és nem „a tudomány szeretetéért”.19 Eötvös nézeteit a szegényebb elemek
egyetemről való kiszorításáról, a magas tandíjról sokféle módon próbálták értelmezni a
korábbi elemzők. A legtöbb magyarázat a közös vonása, hogy mentegetik Eötvös Lorándot a
szociális érzéketlenség vádjával szemben, illetve, hogy saját koruk felől próbálták magyarázni
19

Eötvös szerint a szegényebb fiatalok számára nem az egyetemi képzés (jogi, orvosi fakultás) jelenthetné a társadalmi
felemelkedés lehetőségét, hanem az ipar. (EÖTVÖS, 1887: 30.).

a szöveget, ami sokszor félrevitte értelmezéseket. Ebbe a hibába esett többek között: Fröhlich
Izidor, Mikola Sándor és Környei Elek. Eötvös Loránd mentegetésére a legjobb alapot az
általa támogatott Eötvös József Collégium szolgálta. Környei Elek egészen odáig megy az
értelmezésbe, hogy Eötvös nem a vagyonos családok fiait látná az egyetemen, hanem
ellenkezőleg a szegény tehetsége fiatalokat kívánja felkarolni. Néhány szó az egyetemi tanítás
kérdéséhez című levélben a szegények felkarolásáról, támogatásáról azért, hogy egyetemi
tanulmányokat folytathassanak, egyetlen szó sem esik.20 Mint ahogyan téves lenne az is, ha
Eötvösnek bármiféle antipatikus érzelmet tulajdonítanánk az alacsonyabb gazdasági
helyzetűek irányába. Szigehty Gábor már jól látja ezt a kérdést, szerinte Eötvös elsősorban a
tudomány színvonalát félti, annak felemelése a legfontosabb számára; mivel nem lát jobb
megoldást a helyzet javítására, a szegényeket kívánja távol tartani az egyetemről, akik munka
mellett nem tudják kellő energiával és lelkesedéssel folytatni felsőbb tanulmányaikat
(SZIGETHY, 1985: 49-53). Nem szabad elfelejtenünk, hogy báró Eötvös Loránd arisztokrata
származású volt, bármilyen liberális gondolatokat is szívott magába élete során származása
bizonyos mértékig meghatározta gondolatait.
A szöveg szükséges reform egyes pontjait az egyetem feladatainak összegezésén
keresztül próbálja megragadni. Az egyetem feladatának azt gondolja, hogy az egyház, az
állam és a társadalom szolgálatára alkalmas fiatalokat képezzen, ilyen értelemben
szakembereket. Ehhez azonban szükség van oktatási rendszer különböző szintjeinek –
középiskola és egyetem – megfelelő egymásra épülésére. Az egyetemi tanárok felől nézve a
problémát, elengedhetetlen követelménynek tekinti, hogy azok önálló tudományos
tevékenységet is folytassanak a tanítás mellett. Az egyetemi tudományos képzés lényegét is
abban látja, hogy gondolkodni tanít, hogy a diákok az elsajátítandó ismeretek összefüggéseit
képesek legyenek meglátni, önálló véleményt és álláspontot kialakítani adott témában
(EÖTVÖS 1887: 11-13).
A tandíj kérdésén túl foglalkozik a tanulmányi és vizsgáztatási renddel is, amit a
színvonal emelésének érdekében szigorítani lenne szükséges. Az egyetemi tanárok anyagi
helyzetére is kitér és jó tanszékvezetőhöz méltóan a fizetések emelését szorgalmazza, szintén
a minőség növelésének érdekében. A fennálló helyzetért nagymértékben felelősnek tartja a
nem megfelelő szabályzati rendszert, amit sokszor külföldi (német) minta alapján alkotnak
meg, de figyelmen kívül hagyva a haza viszonyokat.
Eötvös levelében nem kívánata valamennyi az egyetemeket érintő problémát feltárni,
csupán az általa legfontosabbnak vélt kérdésekre hívta fel a miniszter és a közvélemény
figyelmét.
Az egyetem feladatáról – 1891
Az egyetem feladatáról mikor beszélhetne valaki aktuálisabban, ha nem a rektori székfoglalóján. Eötvös Loránd is ekkor összegzi gondolatait az egyetem legfontosabb funkcióiról és feladatairól, amikor 1891. szeptember 15-én a Budapesti Tudományegyetem rektori székfoglalóját tartja. Ekkor a vallás-és közoktatásügyi miniszter Csáky Albin, akinek ideje alatt
számos reform intézkedés született a felsőoktatás területén (részletesebben lásd 2.1. fejezetet).
A tudományból indul ki ez a szöveg is, mint a legtöbb, amelynek tárgya az egyetem: „A
tudomány hatalmát elismeri ma minden művelt ember […] az egyes úgy, mint maga az
20

Az egyetem hallgatóinak 70%-át a középréteg gyermekei tették ki, és csupán 10%-uk a vagyonos rétegekhez tartozott.
Ösztöndíjban viszonylag kevés diák részesült kb. 10-11%. A hivatalos statisztikai adatok szerint 25%- a hallgatóknak
önfenntartásra kényszerült. (LADÁNYI, 1999: 15.)

állam.” (EÖTVÖS, 1891: 32). Ha tudomány történetét akarnánk elmondani Eötvös Loránd szerint magának az egyetemnek a történetét is elmondhatnák. Rektori székfoglalójában röviden
leírja az egyetemek történetét, melynek mentén a jelen iskoláját is jellemzi.
A polgári kultúra egyik jellegzetes vonása a differenciálódás és a specializáció, a
kultúra egyes területeinek, ágainak szétválása, önállósulása, a szaktudományok megjelenése,
ez azt eredményezi, hogy a kultúra intézményes szervezetei differenciálódnak (KATUS, 2010:
502). Erre a jelenségre Eötvös is felhívja a hallgatóság figyelmét, a jelennek szerinte szakemberekre van szüksége és ennek megfelelően az egyetemnek is szaktudósokat kell nevelnie. De
hiába jelen szakszerűsége, az egyetemből sosem válhat gyakorlati szakiskola. Az egyetemnek
meg kell maradnia a „tudomány iskolájának”, amelynek a „viszonya az élethez sem változott
meg csak szorosabb lett; - szoros, de nem megszorító.” Ez utóbbi megállapítás sokat mond el
a szerző egyetem felfogásáról. Az egyetem szükségszerűen a társadalom elvárásainak
megfelelő képzést kell nyújtania, illetve a mindenkori finanszírozónak is beleszólása van a
bizonyos mértékig a képzésbe, de ez a beleszólás, beavatkozás sosem lehet túlzó. Az
egyetemnek mindig szem előtt kell tartania, hogy a szükségszerű szakszerűség nem mehet a
tudomány rovására. Egyértelműen a humboldti egyetem koncepció hatása olvasható ki a
szövegből, de már finomított a XIX. század végének kihívásainak megfelelően.
Eötvös hosszabban értekezik az egyetemi tanárságról, csak akkor mondhatja magáénak
ezt a szerepkör bárkit, ha adott tudomány tudós kutatója is. Az igazi tudós legfontosabb
ismérvét ebben a szövegében és a már korábban elemzettben is abban látja, hogy önállóan
kutatói gondolatmenettel rendelkezik, az egyetemnek is ezt kell megtanítania. A tanári szerepkör tisztázása után még hozzá teszi, hogy az egyetem tudományos színvonala egyedül a tanárainak egyéniségén múlik. Ahhoz, hogy a tudós gondtalanul munkájának és a tanításnak
szentelhesse magát az társadalmi megbecsülésnek is meg kell lennie, illetve ennek tükröződnie kellene az anyagi juttatások terén is. Az egyetemei tanárok bérezése, tehát itt is előkerül,
akárcsak a Néhány szó az egyetemi tanítás kérdéséhez című levelében.
„Igenis, az egyetemnek nemcsak tanítani kell, hanem nevelni is!” (EÖTVÖS, 1891: 42).
De ez nem elsősorban a tanár, hanem maga az ifjúság feladata beavatás szertartásaikon,
hagyományaikon keresztül, miként tették ezt a múltban, külföldön és bizonyos elemeiben a
mai egyetemi életben is fellelhetők ezek a hagyományok. Német modell mintájára.
A szöveg végén megjelenik a szellem mellett a testi nevelése, a sport fontossága (evezés, hegymászás, kirándulás stb.) a diákok életében, amely kínálja szinte kínálja magát, hogy
az angolszász-egyetemi modellel állítsuk párhuzamba. Hiszen valamennyi típusú angol
felsőoktatási intézményre igaz volt viszont, hogy nagyhangsúlyt fektettek a testi nevelésre, a
sportolásra. Úgy vélték, hogy a különböző csapatjátékok révén nem csak a testet tartják fitten,
hanem kitartásra, önuralomra, kooperációra tanítja az ifjakat, fejleszti a vezetői és szociális
készségeiket, aminek nagy hasznára lehetnek majd pályájuk során (SANDERSON, 1999: 42).
Azonban nem feledkezhetünk meg arról a ténytől sem, hogy magának a szerzőnek az életében
is fontos szerepet töltöttek be a különböző sportok, többek között a hegymászás.21 Így nem
feltétlenül az angol minta követését jelenti a fizikai aktivitást vagy az aktív szabadidő eltöltését hangsúlyozó sorok, hanem Eötvös saját értékrendjén alapuló nevelői szándékot olvashatunk ki belőle. „Azt kívánom én, hogy a tanulás mellett ne legyen hiány a mulatságban sem.”
(EÖTVÖS, 1891: 46). záró gondolatok már nem az egyetemi oktatótársaknak, vagy oktatási
szakembereknek, hanem a diákoknak szól, amely nyilván nagy tetszést aratott a köreikben.
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Eötvös Loránd életében fontos szerepet töltöttek be a különböző sportok, az intenzív szellemi munka mellett mindig talált
időt a kikapcsolódásra is. Rendszeresen lovagolt, 12 kilométerre levõ házából rendszeresen lóháton járt be egyetemi
elõadásait megtartani. Nyaranta kerékpározott és szenvedélyes sziklamászó volt. Hegymászó teljesítményét Dél- Tirolban
annyira elismerték, hogy a "magyar professzorról" nevezték el 1902-ben egy 2837 m magas csúcsot, Cima di Eötvösnek.

A magyar és az „európai modell” összevetése
A magyar iskolarendszerre már a kezdeteitől az európai kultúra részeként kell tekintenünk.
Több mint ezer éven át a magyar iskolák nem csupán passzív befogadói voltak az európai
műveltségnek, hanem maguk is sajátos színekkel és értékekkel gazdagították azt. De az
„európaiság” fogalmát érdemes pontosítani a hazai oktatás egyediségein keresztül, árnyalni
annak mibenlétét (MÉSZÁROS, 1997: 13-14). Ugyanis az európai egyetemeknek nincs univerzális modellje, hanem csak partikuláris modelljei vannak. Ezek közötti különbségtételt már
korábban (lásd 3. fejezet) megtettük.
Magyarország geopolitikai helyzetéből következően az osztrák, illetve német kultúra
mindig is meghatározó jelentőségű volt. A török kiűzését követően ez a meghatározottság az
egész ország területére kiterjedő államhatalmi tényezővé is vált. A német kultúra pozícióit hol
erősíteni, hol gyengíteni látszottak a különböző törvények és rendeletek,22 de az élő kulturális
kapcsolatok létét nem kérdőjelezhették meg. Számos magyar fiatal tanult német egyetemeken
vagy járt tanulmányúton hosszabb-rövidebb ideig német területen. A szász polgárságunknak
is meghatározó szerep jutott a kultúra közvetítésben. A magyar és osztrák iskolarendszerre
nagy hatással volt az úgynevezett „poroszos iskola” típus, amely hosszú időkre meghatározta
a térség oktatását.
A magyar felsőoktatás is főként a német szellemiség jegyében fejlődött. A magyar
egyetemek „ugyanazokat a kulturideálokat tartják szem előtt, mint a németek, főként a szellemi tudományok terén a német ideálizmus hatása alatt állnak.” (WESZELY, 1929). Az angolszász-, vagy a francia-modell hatása elenyésző a hazai egyetemek fejlődésére nézve. A magyar egyetemek külföldi, főként német minta követését Eötvös is megállapítja 1887-es
szövegében. Palló Gábor jegyzi meg tanulmányában a magyar „tudószsenik” kapcsán, hogy a
hazai egyetemi struktúra a XIX-XX. század fordulóján hiába a német egyetemei rendszer
hiteles mása, amely a korszakban a legmagasabb tudományos szinten állt, de nálunk még sem
működött ugyanúgy a magyarországi sajátosságok miatt (PALLÓ, 2001: 135).
A német tudományos hegemónia Eötvös Loránd egyetem felfogásában
Eötvös 1887-es szövegében az egyetem feladatáról írva a képzés társadalmi hasznát emeli ki,
ez a gondolat a klasszikus francia szakember-képző egyetem gondolatához látszik közeledni.
De ha kibontjuk a szöveget, nem a francia értelemben vett szakemberképzéséről van itt
elsődlegesen szó, hanem a társadalom egészét szolgáló tudományosságról, aminek egyszerre
van gyakorlati és tiszta tudományos haszna. Az egyetem fontos feladata, hogy a megfelelő
elméleti képzést biztosítsa, amely alapja lehet minden gyakorlati pályának (EÖTVÖS, 1887:
23-24). Hasonlóan Humboldthoz és Schleiermacherhez az egyetem alapvető feladatának
gondolja, hogy gondolkodni tanításon.
A diákoknak az egyetemen elfoglalt helyét s még inkább megfordítva: az univerzitasnak
az ifjúság életében betöltött szerepét mindhárom általunk vizsgált szerző érinti. Humboldt,
Schleiermacher és Eötvös is az egyetem, mint intézmény oldaláról fogalmaztak meg
kívánalmakat, sőt követelményeket a diákokkal szemben, a diákok aspektusát nem igazán
érintik. Elemzett gondolatsoraikban nyilvánvalóan az a közös elem, hogy féltik a különféle
akadémiákat, egyetemeket és főiskolákat a szellemi, erkölcsi vagy lelki értelemben nem odavaló diákoktól. De az egyetemeket sem önmagukért, hanem a tudományos-kulturális hagyományok és továbblépések érdekében „féltik” (ÉLES, 2008/8-9., 3).
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A XVIII-XIX. század során számos nyelvrendelet és nyelvtörvény látott napvilágot pl.: II. József nyelvrendelete, 1791:16.
tc., 1792:7 tc., 1805:4. tc., 1825:11. tc., 1830:8.tc. stb.

Amikor a diákokkal kapcsolatos elvárásaikat olvassuk, fontos azt is észrevennünk, hogy
a professzorokkal, kvázi önmagukkal szemben is még magasabb követelményeket támasztottak. Mindhárom szerző a tudós-kutató professzor eszményét fogalmazza meg, mint az egyetemi oktatás színvonalának záradékát.
Az állam és az egyetem kapcsolatáról mind Humboldt, mind Schleiermacher fontosnak
tartja, hogy hosszabban értekezzen, ezzel kapcsolatos legfontosabb alapelveiket kifejtsék.
Eötvös az állam és az egyetem kapcsolatával részletese nem foglalkozik, csupán az egyetem
feladatának meghatározásánál érinti, hogy olyan ifjakat kell képeznie, akik az „állam és
társadalom szolgálatára alkalmasokká váljanak” (EÖTVÖS, 1887: 11).
Teoretika és pragmatika: Eötvös Loránd elképzelései és a gyakorlat a felsőoktatásban
Az 1870 után kibontakozó nagy világpolitikai és világgazdasági változásokkal összefüggésben az államok és az egyetemek viszonya is bonyolultabbá és ellentmondásosabbá vált.
Főként azokban az országokban és korszakokban, ahol az állam vagy totális hatalomgyakorlás
útjára lépett, vagy a központi költségvetés krónikus nehézségeivel kellett megküzdenie. Az
egyetemeknek egyszerre kellett eszméjüket, hagyományaikat megőrizniük, valamint szembesülniük a modern világ technikai újításaival és egyre nyomasztóbb piaci igényeivel (ÉLES,
2008/3: 6). A század végére ez a folyamat még jobban felerősödött. Miguel de Unamuno, a
korszak egy jeles gondolkodója a korabeli spanyol egyetemek bírálva számos ponton reflektál
a változó világ felsőoktatás számára teremtett új kihívásokra (UNAMUNO, 1990: 277-308). A
magyar felsőoktatás sem volt könnyű helyzetben, több gyakorlati problémával is szembe
kellett néznie. Az egyetem megreformálására több javaslat is felmerült, ezek részben magából
az egyetemből indultak ki, részben a kívülállóktól érkeztek.
Miként láttuk Eötvös Loránd egyetemi emberként felhívta a legégetőbb problémákra a
szakma és a közvélemény figyelmét. Vizsgált szövegeiben vissza-visszatérő probléma az
egyetemi tanárok bérezése, amelyet az elvártakhoz és az elvárandókhoz képest rendkívül
alacsonynak ítélt meg. Az 1870-es években kibontakozó gazdasági válság a Monarchiát sem
hagyta érintetlenül. Míg az államnak a költségvetés stabilizációját kellett végrehajtania, addig
az egyén az életkörülményeinek változatlan biztosítására törekedett. Ez nyilvánvalóan konfliktushelyzethez vezethetett, de elsősorban nem az egyetemi tanároknál jelentkezett ez igazán
problémaként, hanem az asszisztencia esetében. Az asszisztencia nehézségei az egyetemek
hétköznapi működését akadályozták, miként erre Eötvös is felhívta a figyelmet. A tanári
karok egyenleten minősége, illetve a professzori utánpótlás tervszerű és intézményes nevelésének hiányossága jelentette az egyik legnagyobb problémát az egyetemek tudományos színvonalában (LADÁNYI, 1999: 18-20). Eötvös Loránd belülről látta az egyetem gondjait, rektori
székfoglalójában hangot is adott nekik (EÖTVÖS, 1891: 38). Trefort Ágostonhoz intézett
levele meghallgatásra került: a tanulmányi és vizsgarenddel kapcsolatos javaslatait az oktatás
minőségi javításának érdekében megpróbálta megvalósítani a miniszter. Az egyetem konzervatív vezetése azonban ellenállt, a tanszabadság és az egyetemi autonómia legcsekélyebb
csorbulását sem fogadták el a reformok érdekében (FELKAI—ZIBOLEN, 1993: 131-132).
A XIX. század első felében kialakuló modern egyetemnek több, különböző funkciót is
be kellett töltenie, s az ebből fakadó belső ellentmondásokat nem mindig volt képes kiküszöbölni. Alapvető problémát jelentett az oktatás és a kutatás összeegyeztethetőségének kérdése
(BÉKÉS, 2001: 73). A tudósképzés és a szakképzés viszonyának megoldása elsősorban a bölcsészkarok oktatásról szóló vitáinak állt a középpontjában. Az egyetemi oktatásra az előadások túlsúlya volt a jellemző, a gyakorlati oktatás (szemináriumi, laboratóriumi munka) továbbra is háttérbe szorult. Az előadásokat ráadásul alacsony létszámban látogatták a hallga-

tók.23 A szemináriumi oktatás hiánya, nem megfelelő színvonala, nemcsak a magyar egyetemek sajátos problémája, hanem Európa más országaiban is felmerülő kérdés.24
Egy szöveg kapcsán nem mindig annak van információ értéke, amit leír a szerző, hanem
sokszor annak is, amit nem. A kolozsvári egyetem felállítását követően (1872) hol erőteljesebben, hol kevésbé erőteljesen, de az egyik legfontosabb felsőoktatási kérdés volt a korszakban a harmadik egyetem felállításának kérdése. Azonban a fent tárgyalt Eötvös írások
egyikében sem olvashatunk erről a kérdésről. Miért nem foglakozott „az egyetem feladatáról”
írva a kérdéssel Eötvös Loránd? Bizonyára nem kerülték el figyelmét a lehetséges harmadik
egyetem kérdése. A „hiány” mögött Eötvös Loránd azon felismerése húzódik, amelynek
1894-ben hangot is ad az országgyűlés pénzügyi bizottságában, hogy az ország meglévő két
egyeteme is számos beruházásra szorulna még, így egy harmadik egyetem felállításához sem
anyagi, sem elegendő szellemi tőkével nem rendelkezünk (FELKAI, 1983: 85). A kérdés
szerint ekkor még nem időszerű, így e korábban keletkezett írásokban sem kapott helyet a
probléma.
Összegzés
A XIX. század végének magyar egyetemei a német egyetemi modellt követték. A XIX-XX.
század fordulóján bekövetkezett gazdasági és társadalmi változások következtében, a német
idealizmus „egyetem-filozófiája” bizonyos elemeiben már megkérdőjeleződik, ennek ellenére
a korszakban végig prioritást élvez. Eötvös Loránd egyetem felfogását kétségtelenül a német
neohumanista és idealista szemlélet határozta meg. Humboldt és Schleiermacher „iskolateremtő” írásaiknak hatása a nemzetközi és magyar egyetemről való gondolkodást is jelentősen befolyásolta, miként Eötvös koncepciójában is nyilvánvalóan tetten érhető. Eötvös Loránd
problémafelvetései sok szempontból közelítenek a németekéhez, azonban számos jegyében a
hazai sajátosságokra helyezi a hangsúlyt. Gyakorlati kérdésekkel és lehetséges megoldásokkal
foglalkozik, így szövegei sokkal pragmatikusabbak, mint Schleiermacheré vagy Humboldté.
A magyar felsőoktatás számos problémával küzdött, a reformkísérletek és a reformjavaslatok
nem mindig tudtak eredményre vezetni, de igyekeztek javítani az oktatás színvonalát. Az
említett hiányosságok ellenére a felsőfokú képzés egésze folyamatosan korszerűsödött és
elindítója lett számos nagy hírű magyar tudós és szakember pályafutásának.
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SOMODI IMRE
ALBERT B. GÁBOR (2011): A NEVELÉS TÖRTÉNETI ÉS ELMÉLETI ALAPJAI.
(RECENZIÓ)

Albert B. Gábor A nevelés történeti és elméleti alapjai című munkája célját tekintve egyetemi
tankönyv: agrármérnök-tanár hallgatók számára íródott neveléstörténeti jegyzet, amely sikerrel valósítja meg azt a nem könnyű feladatot, hogy nem kimondottan humán érdeklődésű hallgatók számára emészthetően és érdekfeszítően tálaljon egy nagyon is humán tudományterületet. A kötetet azonban – a szerző szerint – „BA szakon a tanító- és óvodapedagógus jelöltek,
andragógusnak és informatikus könyvtárosnak készülő hallgatók is haszonnal forgathatják.”
Bár Albert B. Gábor munkája eredetileg felsőoktatási használatra íródott tankönyv,
mégis a recenzens szerint egy másik fontos potenciál is rejlik benne: A nevelés történeti és
elméleti alapjai kiváló ismeretterjesztő könyv – a szónak a legnemesebb értelmében, követve
a magyar tudományos ismeretterjesztés legjobb hagyományait. Ugyanis olyan ismereteket
nyújt át közérthető stílusban, amelyek a neveléstörténészek és neveléstörténetet tanuló hallgatók körein csak nagyon kevéssé terjednek túl. A pedagógia területén kevésbé jártas olvasóközönségben talán fel sem merül, hogy egy olyan „hétköznapi” dolognak, mint a nevelés,
oktatás, iskoláztatás is van története, történelme, amely adott esetben akár éppoly izgalmas
lehet, mint például a hadtörténet. A mű nagy lehetőséget hordoz tehát magában arra vonatkozóan, hogy egy nagyon speciális, ezért szakmai körökön kívül sokszor ismeretlen tudományterületet közelebb hozzon a szélesebb olvasóközönséghez, ezért hasznos lenne, ha a könyv
nem csupán az egyetemek, főiskolák hallgatói között terjedne, hanem azon kívül is. A mű
egyik legfontosabb újszerűsége tehát, hogy közérthető és tömör összefoglalását adja a nevelés
történetének.
A tanulhatóságot, az ismeretterjesztést jól szolgálja a kötet szerkezete. Az egyes fejezetek átfogó témákat tartalmaznak, s ezeken belül alfejezetek bontják ki a résztémákat. A szövegben elkülönül a törzsanyag és az azt elmélyítő, bővebben kifejtő kiegészítő anyag. A kötet
viszonylag gazdagon van ellátva képekkel, ábrákkal, melyek nem csupán illusztrációs céllal
szerepelnek, hanem fontos forrásként szolgálnak az egyes művelődéstörténeti korszakok
bemutatásához. A fejezeteket minden esetben irodalomjegyzék követi, amely segíti, hogy az
olvasó az egyes témákban önállóan is elmélyedhessen. Örvendetes, hogy az irodalomjegyzékek minden esetben lehetőség szerint az adott témában született legfrissebb publikációkat tartalmazzák. Albert B. Gábor különösen is törekedett arra, hogy a legújabb kutatási eredményeket beépítse könyvébe. A mű másik fontos újszerűsége, hogy a neveléstörténet ma már
klasszikusnak számító megállapításait kiegészíti a legfrissebb tudományos eredményekkel.
A neveléstörténet két diszciplína, a neveléstudomány és történettudomány metszéspontjában helyezkedik el. Ehhez az összetett tudományhoz Albert B. Gábor mint történész
közelít: gyakoriak könyvében a politikatörténeti, művelődéstörténeti, egyháztörténeti utalások, kitekintések. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a nevelés történetét megfelelő történelmi
kontextusba tudja helyezni az olvasó, és ebben a kontextusban tudja azt értelmezni. Fontos,
hogy Albert B. Gábor nem csak konkrét neveléstörténeti problémák bemutatására illetve ezek
köztörténeti kontextusának felvázolására vállalkozik, hanem rendszeresen utal az egyes témák
historiográfiájára is. Ennek a hármas tárgyalási módnak (a történeti kontextus felvázolása, a
konkrét neveléstörténeti probléma kifejtése, historiográfiájának bemutatása) következetes
alkalmazása példaértékű.
A következőkben vegyük számba röviden a kötet tartalmát!
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Az előszót követő első fejezetben a szerző arra kérdésre válaszol, hogy mi is a neveléstörténet, és mivel foglalkozik. Ismerteti a neveléstörténet-írás forrásait és módszereit, illetve
azokat a kutatási irányokat, amelyek a jelenlegi magyar neveléstörténet-írást jellemzik. Ez
utóbbinak a kiemelése azért különösen fontos, mert közelebb hozza az olvasóhoz a neveléstörténetet azáltal, hogy bemutatja: a nevelés története nem valami aktualitását vesztett múltbéli dolog, hanem azt egy aktív, élő tudományos közösség kutatja újabb és újabb interpretációkkal segítve elő a múlt mind teljesebb megismerését.
A következő fejezetekben a szerző a kronologikus elvet követve kalauzol végig a
nevelés egyetemes és magyarországi történetén az ókortól 1989-ig. A kötet terjedelmi korlátai
óhatatlanul azzal jártak, hogy a szerzőnek meg kellett válogatnia, hogy a nevelés történetének
kánonjából mit emel be könyvébe, és mit kénytelen elhagyni. Nem könnyű feladat, de a
szerző sikerrel oldotta meg: a kötet tartalmazza a legfontosabb neveléstörténeti témákat, és
azokat jelentőségüknek megfelelő terjedelemben tárgyalja.
Az ókori és középkori nevelés című fejezetben olvashatunk az ókori keleti kultúrák neveléséről, a görög és római nevelésről, a keresztény nevelésről, a középkor iskolaszerkezetéről, illetve a reneszánsz nevelési és műveltségeszményéről. Ugyanitt tárgyalja a szerző a
középkori és reneszánszkori Magyarország művelődési viszonyait. Összhangban azzal, hogy
napjainkban mennyire hangsúlyosak a gyermekkor-történeti kutatások, a szerző kitér az ókor
és a középkor gyermekképére is. A neveléstörténet-írás Európa-centrikus hagyományos útja
mellett az utóbbi időben megjelentek az Európán kívüli világ nevelésére vonatkozó kutatások
is. Ezt a tendenciát követve Albert B. Gábor e fejezetben kitér az iszlám nevelésre.
A Nevelés az újkorban című fejezetben a szerző a reformáció, a katolikus reform és a
felvilágosodás korának nevelését mutatja be. Hasznos, hogy mielőtt még nevelési kérdések
tárgyalására térne, a szerző röviden bevezet a reformáció, a katolikus reform és a felvilágosodás eszmetörténetébe. A fejezetben olvashatunk a reformátorok, a jezsuiták, Pázmány Péter,
Comenius, Apáczai Csere János, Locke, Rousseau, Pestalozzi nevelési nézeteiről és gyakorlatáról, valamint a 18. századi Habsburg felvilágosult abszolutizmus oktatáspolitikájáról.
A Nevelés a XIX–XX. században című fejezet arról tudósít, hogy hogyan változott meg
az oktatás szerepe, funkciója a modern államok kialakulásának korában. Miért és hogyan vált
az oktatásügy – mely korábban nem tartozott az állami ügyek közé – az egyik legfontosabb
államérdekké? Ennek a korszakváltásnak legfőbb nevelési teoretikusa Herbart, akinek a fejezet külön figyelmet szentel. Herbart ellenhatásaként a 19. század végén, a 20. század elején
megjelentek a különböző reformpedagógiai irányzatok. Ezen irányzatok közismert képviselői
(Dewey, Montessori, Rudolf Steiner stb.) mellett Albert B. Gábor két olyan személyt is
bemutat, akik nem kevésbé jelentősek, de eddig sokkal kevesebb figyelmet kaptak: Miguel
Unamunót és Janusz Korczakot.
A következő három fejezet az oktatás és nevelés utóbbi kétszáz évének magyarországi
történetét tekinti át tematikus egységekben. Az Oktatáspolitika- és iskoláztatástörténet Magyarországon a XIX. század első felétől 1945-ig című fejezet a reformkor, a neoabszolutizmus, a dualizmus és a két világháború közötti korszak oktatáspolitikáját tekinti végig. Ezzel
szemben A hazai neveléstudomány fejlődése a XIX. század elejétől 1945-ig című fejezet a
korszak legjelentősebb magyar neveléstudósainak (Szilasy János, Kármán Mór, Lubrich
Ágost, Fináczy Ernő, Karácsony Sándor, Nagy László stb.) munkásságát ismerteti röviden. A
Magyar oktatásügy 1945 után című fejezet bevezet a demokratikus átmeneti időszak, illetve a
Rákosi- és Kádár-korszak oktatásügyébe. Külön érdekessége ez utóbbi fejezetnek az a
historiográfiai áttekintés, amely arról tudósít, hogy az ideológiai determináltság hogyan
mutatkozott meg a szocialista korszak neveléstörténeti kutatásaiban.
Az utolsó fejezet – Iskolák, tudós tanárok, reformerek a hazai agráriumért – megírását
a kötet speciális célközönsége – az agrármérnök-tanár hallgatók – indokolta. Azonban ez a
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fejezet is egy újabb specifikum, amely Albert B. Gábor neveléstörténet-tankönyvét egyedivé
teszi: hisz nem általános dolog, hogy neveléstörténeti jegyzetek külön fejezetben emlékezzenek meg a mezőgazdasági szakoktatásról. Ez a szakterület nem feltétlenül ismert még a neveléstörténészek között sem, ezért a könyvnek ez a fejezete bizonyára sokak számára szolgál új
információkkal. Olvashatunk egyebek mellett Tessedik Sámuelről, a Georgikonról, Széchenyi
István mezőgazdasági reformjavaslatairól, Darányi Ignác mezőgazdasági reformjairól, és –
nem véletlenül – a kaposvári agrárképzés múltjáról.
Neveléstörténet-tankönyvet, -jegyzetet többen is írtak már a múltban. Mi teszi e számos
kiadvány között Albert B. Gábor könyvét figyelemre méltóvá, egyedivé, sajátossá? Ezeket a
sajátságokat fentebb már kifejtettük, most összefoglaljuk. Egyrészt tömören és közérthetően
írta meg a nevelés történetét. Ezáltal nem csupán egy jól tanulható, didaktikus tankönyvet írt,
hanem egy mintaszerű tudományos ismeretterjesztő könyvet is. Ráadásul egy olyan tudományterületen, ahol a szélesebb olvasóközönség számára is befogadható művek eddig nemigen születtek. A második, hogy Albert B. Gábor munkája ötvözete a neveléstörténészek
klasszikus, időtálló megállapításainak és legfrissebb kutatási eredményeinek. Ezzel bizonyítja
azt, hogy a neveléstörténettel való foglalatoskodás nem aktualitását vesztett tevékenység,
hanem az új kutatások fényében mindig képes újraértelmezni a múltat és annak viszonyát a
jelenhez. A harmadik tényező, amely Albert B. Gábor művet sajátossá teszi, hogy témáját a
történész szemüvegén keresztül nézi szilárd köztörténeti és historiográfiai megalapozást adva
ezzel a speciális neveléstörténeti problémáknak.

Albert B. Gábor (2011): A nevelés történeti és elméleti alapjai. Egyetemi jegyzet. Kaposvári
Egyetem, Kaposvár. 107.
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ISKOLA ÉS TÁRSADALOM

FÁBIÁNNÉ ANDRÓNYI KATALIN
A HÁTRÁNY ÖRÖK(LŐDIK)?
A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEK ISKOLAÉRETTSÉGÉNEK KULTURÁLIS
MEGHATÁROZOTTSÁGA

„A periférián minden másképpen történik, mint a központokban, minden, ami
lényeges, fontos, másképp alakul, mint kellene.” (VARGA, 1982. 9.)
Összefoglalás
Dolgozatomban mai társadalmunk egyik nagy problémájával foglalkozom: magyarázatot
keresek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai kudarcaira, ezáltal hátrányuk
örökletes voltára; és ezt a magyarázatot a kibocsátó családok kultúrájában keresem.
Kulcs- és tárgyszavak: halmozottan hátrányos helyzet, nyelvi fejlődés, családi kultúra
Disadvantages Inherited?
Cultural Definiteness of School Eligibility of Children with Special Social Handicap
Summary
In my study I deal with one of the greatest problems of our society: I search for reasons
behind the educational failures of children with special social handicap. The inherited nature
of this criterion according to my explanation may be found in the culture of the families in
question.
Keywords: special social handicap, linguistic development, family culture
A halmozottan hátrányos helyzet alatt az anyagi, lakókörnyezetbeli és főként műveltségbeli
hátrányok együttállását értem. Ezekben a családokban a szülők iskolai végzettsége nem haladja meg a nyolc általános iskolát, gyakori a munkanélküliség, az alacsony jövedelem, a rossz
lakáskörülmények, rossz egészségi állapot. Jellemzően az ország peremterületein, leszakadó
aprófalvas régióiban, a periférián élő családok helyzete a legkilátástalanabb. Nincs
munkalehetőség, nincs magas színvonalú oktatás, nincs kitörési lehetőség, és – már – nincs
motiváció sem. „Az itt élők helyzete nem csupán a közművek, a közellátás, a közlekedés és a
kereskedelem tekintetében rosszabb, hanem a művelődési javak, a tudás, mint a felemelkedés
egyik legfontosabb útja-módja megszerzésének szempontjából is. Így a perifériákon a
korlátok, sorompók egész rendszere alakul ki: a társadalmi hátrányokat részben kifejezik,
megtestesítik, részben fokozzák, tetézik a településbeli hátrányok, s kölcsönösen erősítve
egymást, áttörhetetlenné teszik a falakat” (VARGA, 1982: 10-11).
Dolgozatomban ezen területek fiataljainak kilátásait vizsgálom: megnézem az iskolarendszerbe történő bekerülésükkor családi neveltetésük hatását az iskolai teljesítményükre,
esélyeiket a sikeres iskolai pályafutásra. Nem térek ki az iskolákban tapasztalható
szegregációra, sem a különböző felzárkóztató programokra, csupán azt vizsgálom, hogy az

otthoni közeg milyen hátrányokat jelent az iskolakezdéskor a nem hátrányos helyzetű
gyerekekhez képest. A témaválasztáskor és a téma feldolgozásakor a szakirodalom mellett két
alapvető, tudományosan nem megalapozott tapasztalatra hagyatkozom. Egyrészt hat- és hétéves gyermekeimen látom, tapasztalom a középosztálybeli, értelmiségi értékrend, nyelvi
kultúra hatásait, iskolai beilleszkedésben való sikerességét. Másrészt lakóhelyemen, Piliscsabán az egyik általános iskolában, ahol a gyerekek 80-90%-a halmozottan hátrányos helyzetű
és/vagy sajátos nevelési igényű, legalább 50%-uk roma, a szülők körében magas a munkanélküliség, alacsony az iskolai végzettség, rendszeresen részt veszek önkéntes munka
keretében napközis foglalkozásokon, a délutáni játékok mellett házi feladatok megírásában
segítek. Ezekkel a gyerekekkel a tanulási problémák leküzdése mellett személyes kapcsolatom is kialakult, kötetlen beszélgetések és játékok segítik a velük való foglalkozást.
A pedagógia szemszögéből a hátrányos helyzet azokat a gazdasági, társadalmi és
kulturális körülményeket jelöli, melyek az iskolai előrehaladás szempontjából a többséghez
képest kedvezőtlen helyzetet eredményeznek. Az otthon elsajátított nyelvhasználati módok
társadalmi hátrány, illetve előny forrásaivá is válhatnak: elősegíthetik vagy gátolhatják boldogulásunkat a társadalom intézményeiben, amelyekkel gyermekként vagy felnőttként kapcsolatba kerülünk.
„Az oktatási rendszer funkciója az, hogy valamilyen képzettséghez juttassa a résztvevőket. Van azonban egy másik, nem kevésbé fontos és a sikeres képzést megalapozó feladata is,
amelyet nevelésnek vagy szocializációnak neveznek. Ennek során elsajátítjuk azokat az ismereteket, amelyek a társadalomban való eligazodáshoz, önmagunk érvényesítéséhez szükségesek. Nyilvánvaló, hogy minél közelebb áll egymáshoz a szülői ház és az iskolarendszer
kultúrája, annál könnyebb a beilleszkedés” (FORRAY, 2005: 1).
Dolgozatomban szereplő fontos fogalom még a nyelvi hátrány, mely alatt az otthoni és
az iskolai nyelvhasználat különbségeiből eredő nyelvhasználati konfliktusokat értem.
A szociolingvisztika tudománya foglalkozik a társadalmi rétegek különböző nyelvhasználatával, ezen a tudományon belül meg kell említenünk Basil Bernstein brit nyelvész elméletét a kidolgozott és a korlátozott nyelvi kódról (BERNSTEIN, 1975). Bernstein angol munkásokat és középosztálybelieket vizsgált, az ő nyelvhasználatukat vette górcső alá. Ezek alapján
megállapította, hogy noha mindkét vizsgált csoport angol nyelvet beszéli, egészen másképpen
alkalmazzák azt.
Jelen esetben a korlátozott nyelvi kód jellemzése a fontos, ugyanis ezt használják a hátrányos helyzetben szocializálódott gyermekek, ellenben az iskolában a kezdetektől fogva a
kidolgozott nyelvi kódot használják és várják el a gyerekektől. A tanító, óvodapedagógus –
hiszen felsőfokú végzettséggel rendelkezik – középosztálybeli értékeket képvisel, középosztálybeli nyelvhasználatot ismeri (kidolgozott kód), és ezt is tartja a helyes, szép beszédnek,
ennek a megtanítása egyik célja, ezt várja el a gyerekektől. Ha azonban a gyerek képtelen ezt
a kódot használni, mert nem ismeri, nyelvi hátrányba kerül.
A korlátozott nyelvi kódot használó családokban jellemző a tekintély, hierarchia fontos
szerepe. Itt a gyermeknek, és minden családtagnak a szerepe kultúrába ágyazott, mozdíthatatlan. Egy ilyen szemléletmód nem teszi szükségessé az érvelést, nem kíváncsi a hierarchiában
alsóbb szinten lévő gyermek véleményére, igényeire, hanem utasítja, parancsol neki. Emiatt
gyakoriak a felszólító mondatok, általános a rövid, sokszor befejezetlen félmondatok használata, a grammatikai egyszerűség, kevés kötőszó, kevés jelző, kevés összetett, főként kévés
alárendelő mondat. A beszéd, a közlések erősen szituációhoz kötöttek, az „itt és most”
világára fókuszálnak, gyakori a rámutatás, így a főnév helyett a névmás használata. (Add ide
azt! Ehelyett: Add ide a sót!) Nem jellemző az elvont fogalmak használata, sőt, a tárgyak
megnevezése sem (főnév helyett névmás).

Gyakran tapasztalom általános iskola alsó tagozatában hátrányos helyzetű gyerekek
esetében, hogy az önálló mondatalkotás, fogalmazás nagy nehézséget okoz számukra. A legegyszerűbb, jól ismert játékok (pl. bújócska, Amerikából jöttem) elmagyarázása is hatalmas
feladat, melyet töltelékszavakkal, vulgáris kifejezésekkel, gesztikulálással igyekeznek megoldani, mert nem találják a megfelelő főneveket, igéket. Emiatt kevésbé szeretnek önállóan
megnyilvánulni, mert ha van véleményük, akkor sem tudják a tanító elvárásainak megfelelően
szavakba önteni.
Korlátozott nyelvi kód esetében a gyerek nem tanul meg érvelni, mert az utasításnál az
ő szempontjai nem kerülnek figyelembe: Vidd ki! – Itt nincs helye ellenkezésnek, érvelésnek.
Ellenben kidolgozott nyelvi kód használatánál, középosztálybeli családoknál jellemző a
kiegyenlítettebb családi viszonyrendszer, ahol a gyerek is beleszólhat az őt érintő dolgokba: Vidd ki a szemetet, mert megtelt a kuka! –Most nem érek rá, mert éppen rajzolok. –Jó, ha
befejezted, légy szíves csináld meg, amire kértelek! Vagy –De anyu, tegnap is én vittem ki, ma
vigye ki a testvérem!
Láttuk, hogy a kidolgozott nyelvi kódot használó gyermekek beszédében megjelenik az
érvelés, az összetett mondatok használata, a gyerek is szóhoz, szerephez jut, nem csak engedelmeskedik; és megjelennek az igeidők: a múltra, jövőre történő utalások – tehát kilépünk az
itt és most világából. Egy szigorúan strukturált családban az ehhez hasonló párbeszédeknek
nincs helye, a gyereknek akár akarja, akár nem, az a feladata, hogy a családban betöltött szerepe szerint kérdés nélkül teljesítse az utasítást. A gyerekek otthoni beszélgetéseibe nem látok
bele, de az iskolában, osztálytársaikkal való kommunikációban azt látom, hogy kialakul egyfajta hierarchia, és ennek a tiszteletben tartása kötelező. A külső szemlélő számára ez első
ránézésre agressziónak tűnhet, mert a dominancia-sorrend betartását sokszor hangos szóváltásokkal igyekeznek betartani az erősebb (vagy erősebb testvérrel rendelkező) gyerekek.
Kommunikációjukban a korlátozott nyelvi kódnál leírtak jellemzőek: ellentmondást és
érvelést nem tűrő felszólító mondatok, befejezetlen mondatok, főnevek hiánya, szűk szókincs.
Legnagyobb gondot az okozza, ha a fiatalok nem ismernek más nyelvi kódot, nem tudnak más
stílusban beszélni, és így nem tudnak a tanító elvárásainak megfelelően megnyilvánulni.
Nem kell egyetértenünk Bernstein elméletével, nem nyelvészeti szempontból vizsgáljuk
most a középréteg nyelvének etalon-státusát. Számunkra most érdektelen, hogy a nyelv hogyan viselkedik, milyen megjelenési formái vannak. Egyedül az a fontos, hogy az iskolában a
kidolgozott nyelvi kódot használják a tanítók, tankönyvek, olvasókönyvek, munkafüzetek és
minden segédeszköz. Ebben a nyelvi közegben csak az a gyermek tud az első pillanattól
kezdve hatékonyan kibontakozni és érvényesülni, aki ismeri ezt a nyelvi kódot, ezt a fajta
nyelvhasználatot. Csak akkor képes valaki kódváltásra, ha a nyelvi repertoárjában több nyelvi
kód is szerepel, vagyis van mire váltani (másképp beszél otthon, máshogy szüleivel, nagyszüleivel, testvérével, megint másképp az iskolában a tanítóval és máshogy a barátaival,
osztálytársaival). Az a gyerek azonban, aki egyféle nyelvi kódot ismer, nem tud váltani, így
nem tudja értelmezni a kidolgozott kódon közölt feladatokat, és nem is tudja jól kifejezni
magát. Lehetséges, hogy értelmi képességei alapján meg tudna csinálni egy-egy feladatot, de
ha magát a feladatot kijelölő mondatot rosszul értelmezi, vagy nem tudja értelmezni, akkor
könnyen úgy tűnhet, hogy képtelen a feladat megoldására, tehát buta. Mivel a hátrányos
helyzetű nyelvi szocializációban a dolgok megnevezése helyett gyakori a rámutatás, könnyen
előfordulhat, hogy a gyerek például ismeri a színeket, de a nevüket nem tanulta meg. Látja a
különbséget a kék és piros között, de nem tanították meg neki az elnevezést. Így az iskolában,
ha pirossal/kékkel kell aláhúznia valamit, nem a szellemi képességek hiányában nem tudja
teljesíteni a feladatot, hanem nem érti a tanító utasítását, ugyanakkor nem tanult meg
visszakérdezni abban az esetben, ha valamit nem ért, mert erre nem volt soha feljogosítva. Az

általános iskolás gyerekekkel való foglalkozás során arra a következtetésre jutottam, hogy
mivel engem nem tekintenek tanítónak (hiszen egy utcában lakunk, gyermekeimmel egy óvodába jártak, így nincs pontos státusom), emiatt könnyebben mernek kérdezni, illetve megvan
az az előnyöm, hogy nem kell az egész osztállyal foglalkoznom, hanem csak három-négy
gyerekkel, észreveszem, ha valamit nem értenek, rá tudok kérdezni, el tudom magyarázni
többféleképpen a feladatot. Ez természetesen sok energiát igényel, de mindenképpen megéri.
Konkrét példával szemléltetve: hosszabb kihagyás után először mentem az iskolába, a
negyedik osztályosok ekkor kb. egy hete kezdték tanulni az írásbeli osztást. Két kisfiúnak
még véletlenül sem jött ki soha helyes eredmény, osztálytársaik a szolidaritás jegyében
engedték, hogy lemásolják róluk a feladatokat, így mikor én kezdtem velük foglalkozni, már
három- és négyjegyű számokat osztottak, a két fiú lemaradása tehát kezdett behozhatatlan
lenni. Pár óra személyre szabott gyakorlás és magyarázat után még kicsit lassan, de önállóan
meg tudták oldani a feladatokat, sőt, kialakult egyfajta versenyszellem, és önként több osztást
végeztek el, mint amennyi a kötelező házi feladat volt. Kevesebb, mint egy hét alatt behozták
hátrányukat, osztálytársaikkal együtt tudtak haladni a tananyagban.
Az otthoni tárgyi környezet is hatást gyakorol a gyermek nyelvi fejlődésére, iskolai
megfelelni tudására. A könyvekkel, írás-olvasással kapcsolatos korai tapasztalatok meghatározóak a gyermek fejlődésében, iskolai életre való felkészülésében, felkészítésében. Maga a
könyv, mint ismert, szeretett dolog, a szórakozás, az együtt töltött kellemes idő (esti mesék),
az információszerzés eszköze ismert a gyerek számára, ha az otthoni környezet ezt bevezeti
nála. Hátrányos helyzetű családokban, ahol a szülők is olvasási nehézségekkel küzdenek, nem
jellemző a könyv használata, a mesék az orális kultúra részét képezik.
A középosztálybeli szülők gyakran már egyéves kor alatt elkezdenek mesélni gyermeküknek, ilyenkor a könyv nézegetése interaktív folyamat: a szülő rámutat valamire, megkérdezi, hogy mi az, a gyerektől választ vár, a választ elfogadja, és/vagy kiegészíti a gyerek
megnyilvánulását (pl: vau vau → kiegészíti→ igen, az egy kutya, okos vagy). A későbbiekben
tulajdonságokra kérdez rá a szülő (milyen színű… mit csinál, mit mond…). Ezzel a módszerrel a gyermek megtanulja a dolgok nevét (főnevek), és azok tulajdonságait (jelzők,
melléknevek); szókincse bővül. Ezt az interaktív könyvhasználati kultúrát a gyerek iskolás
éveinek elején tudja majd használni, kamatoztatni.
A harmadik életévtől kezdve átalakul a mesélés: a gyerek hallgató lesz, nem kérdeznek
tőle a mese közben. Gyakoriak a meséből történő kiszólások: pl. emlékszel, mi is láttunk elefántot az állatkertben, vagy épp fordítva: egy nem mese szituációban a mesére, könyvre
történő utalás. Így tehát a mese világa és a valóság között élő, szerves kapcsolat alakul ki,
nemcsak passzív befogadásról szól a könyv ismereteinek hallgatása, a múlt és jövő dimenziója is szerepet kap. A mesélések során a gyerek megtanul hallgatni, megtanulja kivárni, míg rá
kerül a beszéd sora, megtanulja, hogy a hallottakról hogyan kell beszélgetni, összefoglalni,
értelmezni, kérdéseket feltenni vele kapcsolatban. Sőt, gyakori, hogy a gyerek „mesél”, így
fejleszti kreativitását és/vagy memóriáját. Gyakori, hogy a gyerekek a sokszor hallott meséket
egyszer csak elkezdik szó szerint „felolvasni”, vagy kijavítják a szülőt, ha egy szót rosszul
mond. Tehát már tud memorizálni, ami az iskolában szintén hasznos lesz.
Összegezve: megtanult hallgatni (nem közbeszólni, kivárni a sorát), megtanult kreatívan
megnyilvánulni, adekvát kérdéseket feltenni, ill. ilyeneket megválaszolni. A figyelme kitartó.
A könyv nem idegen számára, hanem érdekes és új dolgok forrása, ami szórakozást jelent.
A hátrányos helyzetű családoknál is jellemző lehet egészen korai időktől a mesemondás, ám ez orális kultúrához kötődik, és hagyományosan bevonja a gyereket a mesébe, a szülő
meséjének a gyerek, a mindennapi élet is a szereplője, részese lesz. Tehát nem kiszól a szülő a

meséből, nem teremt kapcsolatot a mese és valóság között. Mivel orális kultúráról beszélünk,
nem fordul elő a mesék szó szerinti ismétlése, így a memória, memorizálás fejlesztése sem.
A színezés, a rajzolás, képességfejlesztő füzetek, stb. használata, ismerete is meghatározó előnyt jelent a középosztálybeli gyerekek számára. A gyerekek megismerik a színeket, a
helyes ceruzafogást, annak az érzését, hogy mennyire kell rányomni a papírra, ha megindul a
ceruza meddig fog futni a vonal, hogyan állítsa meg: sokat fejlődik a finommotorika. Ezt
iskolában elkezdeni lehet, de ha az osztály nagy része már rendelkezik ilyen kompetenciákkal,
akkor relatív hátrányt okoz a halmozottan hátrányos helyzetű gyereknek. Saját első osztályos
lányom és a korrepetált gyerekek füzeteinek képe, rendezettsége között óriási a különbség.
Míg a papírt, ceruzát, könyveket régóta forgató gyermek számára a rendezett íráskép, lehető
legnagyobb épségben megőrzött füzet értéket jelent, addig a hátrányos helyzetű gyerekeknél a
radírozás, átfirkálás, szakadt, koszos füzetek, lapok sorrendjének figyelmen kívül hagyása, a
teljes káosz egyáltalán nem okoz gondot. A tanító azt a gyereket jutalmazza meg, akinek szép
és rendezett a felszerelése, tehát az eleve előnnyel induló diák pozitív visszajelzést kap. A
relatív hátránnyal küzdő gyermek azonban szankciókkal találkozhat (feketepontot kap hiányos, rongálódott felszerelése miatt), ami megerősíti benne azt az érzést, hogy az iskola
számára nem megértő közeg, nő a feszültség az iskola és a gyerek között, a hátrányok tehát
nem csökkennek, hanem konzerválódnak, sőt, nőnek.
Ezek a hátrányok nem behozhatatlanok. Sem a korlátozott nyelvi kód használata, sem a
könyvek vagy a rajzolás hiánya. Mind felfogható megkésett fejlődésnek, ami azonban csak
úgy hozható helyre, csak úgy képzelhető el felzárkózás, ha a tanítók tisztában vannak ezekkel
a hátrányokkal, okaival, és a kiküszöbölésüket célzó módszertani fogásokkal. Réger Zita a
„hídverést” tűzi ki célul (RÉGER, 2002), vagyis hidakat kell építeni a halmozottan hátrányos
helyzetű családok és az iskola között, és ezt a hídépítést az iskolának kell kezdeményezni. A
korlátozott nyelvi kód, vagy a „cigányos” beszédforma nemcsak az életmód, iskolázatlanság
velejárója, hanem a társadalmi csoport összetartozásának jele is. Vagyis a benne élők számára
nem negatív jelenség, hanem az identitás egyik megtestesítője. Ezért is nem szabad negligálni, tiltani az otthoni nyelvhasználatot, és nem szabad csak a gyermek nyelvhasználatára
fókuszálni, hanem az egész családdal kell keresni a kapcsolatot.
„A hidakat kétfelől kell építeni! Összekötni az ismertet az ismeretlennel, hidat verni a
köznapi és a tudományos nyelvhasználati és megismerési módok közé úgy, hogy az „átjárás”
egyikből a másikba természetes, magától értetődő tevékenység legyen – a beszélés etnográfusai ebben látják az iskolai nyelvhasználati konfliktusok (s tágabb értelemben a hátrányos
helyzet) feloldásának leghatékonyabb módját” (RÉGER, 2002: 145).
Munkám során, akár a felsőoktatásban leendő tanító, óvodapedagógus vagy szociálpedagógus hallgatóimat tanítom, akár alsó tagozatos gyermekekkel foglalkozom, velük beszélgetek, legfontosabbnak tartom a nyitottságot, türelmet, megértést, a másik végighallgatását és bátorítását. Sikerélményt kell adni a gyerekeknek. Nagyon szeretik, ha taníthatnak
valamit a felnőttnek, akár egy új játékot, akár – ha beszélik a cigány nyelvet – egy-két cigány
szót, vagy megoszthatják élményeiket, örömeiket másokkal. Olyan témákról kell beszélgetni
velük, ami érdekli őket, ahol olyan erős a közlési vágyuk, hogy gátlásaikat és a vélt elvárásokat leküzdve elkezdenek mesélni, beszélni, az élmény, amit az érzett dolgok szavakba, mondatokba öntése jelent, sikerélményt nyújt, örömmel tölti el őket – és engem is.
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PAPP LÁSZLÓ
ISKOLAI KONFLIKTUSOK

Összefoglaló
Az iskolai konfliktusok kialakulhatnak a konfliktusmegoldó vagy a kommunikációs képességek
gyengeségéből, a nem megfelelő légkörből (bizalmatlanság, barátságtalanság), versengésből,
viselkedésből. Jelentős lehet még a tanári hatalommal való visszaélés, befolyásolás képessége
is. A dolgozatban az elméleti háttér megvilágítása után konkrét iskolai példákat vizsgálunk,
melynek során a tranzakcióanalízis elemeit használjuk fel, így a konfliktusok kezelésének egy
nem szokványos megoldását ismertetjük.
Kulcs- és tárgyszavak: iskolai konfliktusok, konfliktusok kezelése, tranzakcióanalízis
Állítólag élnek valahol emberek, akik nem játszmáznak;
életük nyílt és őszinte.
Tudományos bizonyíték egyelőre nincs rá,
de mindenesetre jó hinni ebben.
(Szendi Gábor)1

SCHOOL CONFLICTS
Summary
School conflicts may merge from the weaknesses of conflict management or communication
skills, non-suitable atmosphere (mistrust or unfriendliness) or contention. Imposition of
teacher’s power and influence may also have a significant role amongst causes. The present
contribution gives a theoretical introduction to the topic followed by concrete examples from
schools. Examining these cases we use the elements of transaction-analysis and in this way
we introduce a non-traditional solution of conflict management.
Keywords: school conflicts, conflict management, transaction analysis

A konfliktusokról általában
A konfliktus az emberi élet minden területén jelen van. A konfliktusokkal találkozunk, átéljük, s ami a legfontosabb: megtanuljuk megoldani azokat. A szó eredeti értelme (confligo –
összevet, /fegyveresen/ összecsap, megütközik, perlekedik) szerint: igények, vágyak, szándékok, érdekek, szükségletek, nézetek, vélemények, értékek állnak egymással szemben.2 Tényleges összeütközés akkor jön létre, ha a felek viselkedése akadályozza igényeik érvényesíté1
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„Egy konfliktus az harc az értékekért, a hiányzó státusz, a hatalom és az eszközök igényéért, egy olyan harc,
amelyben egymással ellentétes érdekek egymást szükségszerűen vagy semlegesítik, vagy megsértik, vagy
teljesen kiiktatják.” (COSER, LEWIS A., 1965:8)
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sét, vagy értékrendjük különbözik. Ha az összecsapás helyett csak civakodást, nézeteltérést
értünk, akkor is meg kell állapítani, hogy a definíciók negatív jelentést rendelnek a konfliktus
fogalmához. Ma az emberi összeütközés a szó hétköznapi jelentése.
A legtöbb konfliktus anyagi, vagy szociális javakért folyó versengést jelent. Ez a versengés végigvonul az emberiség történelmén. Ennek alapján kijelenthetjük, hogy többnyire
alkalmatlanok vagyunk a konfliktusok megoldására. Nehéz magyarázatot adni a konfliktusok
eredetére, s így módszert a megoldásra. Általában feltehetjük, hogy az emberek saját belső
énjükkel, konfliktusaikkal küzdhetnek meg. A konfliktusok tehát az élet minden területén
jelen vannak.
A konfliktusok több szempont szerint csoportosíthatók:
• Konstruktív konfliktusról beszélünk abban az esetben, ha az a változást segíti, a
kísérletezéssel energiákat szabadít fel, s a cselekvések közül a jobb kiválasztását elősegíti. A résztvevők eredményesen kerülnek ki a feloldásból, s ezért nyertesnek, megelégedettnek érzik magukat.
• A destruktív konfliktusból a résztvevők vesztesként kerülnek ki. A résztvevők ugyanis
nem egyenlő helyzetben vannak, nem bíznak egymásban, a betartandó normákat,
szabályokat illetően nincsenek egyetértésben, s többnyire nem is tartják be azokat.
A fogalomnak lehet szociológiai megközelítése is. Így három szinttel találkozunk: A résztvevők hatni kívánnak egymásra, megpróbálják módosítani mások magatartását. Ez közvetlenül
észlelhető. Ennek a tevékenységi szintnek velejárója (előzménye, kísérője, következménye) a
tudati és érzelmi folyamatok sorozata, melyeket csak közvetett módon tudunk észlelni. A harmadik szint a társadalmi viszonyrendszereké: a szereplők elfoglalt helyzete ellentmondásokat
hordoz, s ez a tevékenységekben jelentkezik. (CSEH-SZOMBATHY LÁSZLÓ, 1995:159)
Ebben a szociológiai meghatározásban tehát a felek kapcsolatban állnak egymással. Ráadásul ez nem esetleges, hanem tartós kapcsolat, egy közös cél érdekében, s a konfliktus idején
is fennáll. A konfliktus így nem statikus, hanem dinamikus jellegű. Bár a résztvevők szemben
állnak egymással, a tényleges konfliktus csak egy bizonyos idő elteltével jelentkezik. Az idő
elteltével változik annak fontossága, intenzitása, megnyilvánulási módja.
Miként törekedhetünk a konfliktusok megoldására?
A konfliktuskezelés előfeltételei a következők lehetnek:
- Önbecsülés, mások megbecsülése
- Önérvényesítés erőszak nélkül
- Készség meghallgatásra és megértésre
- Mások meghallgatása
- Empátia
- Nyitottság, kritikai gondolkodás
- Fantázia, kreativitás, spontaneitás
- Együttműködés
Egy lehetséges megoldás a konfliktus megoldásának elodázása: a megszakítás, abbahagyás.
Gyakran elkerülő konfliktusmegoldásnak is nevezik. A felek kiinduló állapotukba térnek
vissza, kapcsolatukat úgy folytatják, mintha mi sem történt volna. Nagyon gyakran alkalmazott stratégia, melyet akkor alkalmaznak, ha a helyzet megítélésében bizonytalanok, vagy
spontán megoldást várnak. Többnyire csak a felszínre jutott ellentét záródik le, a probléma a

mélyben ott marad. A megoldás későbbre halasztódik, előbb-utóbb újból megjelenik, ezért
valójában nem is tekinthető megoldásnak.
A másik megoldásban az egyik fél álláspontját a másikra rákényszeríti: győztes-vesztes.
Itt győztes van, aki a céljait, akaratérvényesítését elérte, s vesztes, akinek céljairól le kell
mondania, esetleg javairól is. Ez egyértelműen harcot jelent, de gyors döntést igénylő
helyzetben a tapasztalat, a szakértelem, információ birtokában szükségszerű lehet az alkalmazása. Hátrányai nyilvánvalók: csak az egyik fél – a nyertes – érdekei érvényesülnek, tehát
mindig van vesztes, a győztes pedig indokolatlanul más helyzetekben is alkalmazhatja. Aláés fölérendelt viszonyokban, aszimmetrikus kapcsolatokban döntően a kisebb hatalommal
rendelkező lesz a vesztes. Lehetséges kisebb jelentőségű pozitív kimenetel is: ha a győztes
továbbra is rászorul/rákényszerül a vesztesre szükségleteinek kielégítése során, akkor a vesztes a küzdelmet újra kezdheti. Másik lehetőség, hogy a vesztes a továbbiakban nem keresi a
győztessel való előnytelen kapcsolatát, új kapcsolatokat épít ki.
A harmadik megoldás során az egyik fél lemond vágyainak, érdekeinek érvényesítéséről. Az ehhez vezető út lehet félelem, kényszer, vagy megfontolt döntés. Az alkalmazkodó konfliktusmegoldás rendkívül veszélyes, mert a belső erőt rombolja, s a peremre való kerülés (kitaszítottság, kiközösítettség) veszélyét hordozza magában.
A negyedik stratégia szerint közösen vállalható, elfogadható megoldást keresnek: kompromisszumkereső megoldás. Egyenrangú felek esetén gyakori. Előnye, hogy nem rombolja a
kapcsolatot, de valójában nem oldódik meg a probléma: idő és lehetőség nyílik jobb megoldások keresésére. Hátránya, ha az erőviszonyok megváltoznak, akkor ez az egyensúlyi állapot
rendkívül törékenynek bizonyulhat: az erősebbé vált fél törekedhet a másik legyőzésére.
Az ötödik típusban a megoldás során a résztvevő felek meggyőződései, szükségletei,
érdekei érvényesülnek. Önalávető, együttműködő, együtt érző magatartásuk biztosítja a másik
fél (felek) önérvényesítését. A közösen elfogadott megoldás minden résztvevő számára kötelező, e folyamat – a szükségletek, szándékok feltárása – során egymást jobban megismerik.
Miután itt nincs vesztes, sokszor győztes-győztes stratégiaként is ismerik. (SZILÁGYI ILDIKÓ,
2008:11-12, valamint CSEH-SZOMBATHY LÁSZLÓ, 1995:169-170)
Az előbbi megoldásokat szokás két dimenzió – önérvényesítés, együttműködés – mentén ábrázolni:
1. ábra: Konfliktusok kezelése Thomas Kilmann nyomán (DRIMÁL ISTVÁN, 26)

2. ábra: A konfliktusok előnyei és hátrányai
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(Készítette a szerző, 2012. márc. 11.)

Látható, hogy nincs egyedül igaz stratégia. Az előnyök és hátrányok létezése azt jelenti, hogy
a konfliktus befejezése nem jelenti feltétlenül az ellentétek végleges megszűnését. Bármely
stratégiához fontos a konfliktusmegoldás szándéka. A felmerült megbántottság, sértettség
megszüntetésére kell törekedni. A megoldás során tudatosan, megfelelő önkontrollal, mérlegeléssel kell együttműködni a feleknek. A mérlegelés szempontjai a következők lehetnek:
- Azonnali válasz kell, vagy a szituáció halasztható,
- adott esetben rendelkezésre áll a megoldáshoz szükséges időmennyiség,
- milyen érzelmeket vált ki a konfliktus, s annak megoldása a résztvevőkből.
A konfliktus megoldása hosszabb időt igényel, konfliktuskezelési szemléletet követel.
Különböző konfliktuskezelési módszereket ismerünk:
- Minimális hatékonyságú módszer lehet: kényszerítés, meggyőzés, beletörődés, halogatás,
koalíció alakítása, megvásárlás.
- Közepes hatékonyságú módszer lehet: nyílt verseny alkalmazása, segítségkérés, felettesnek, vagy más érintettnek való átadás, szétválasztás.
- Leghatékonyabbnak tekinthető módszer lehet: a konfliktushelyzet tisztázása, közös cél
megtalálása, munkacsoport átszervezése, önelemzés.
Iskola és konfliktus
Az iskola az ismeretátadás, az értékközvetítés, a személyiségformálás során rendkívül sok
konfliktust hoz létre. Az előbb említett elsődleges célján kívül még „rejtett tantervet”3 is
hordoz, mint például emberi kapcsolatok építése, biztonság, megbecsülés, önbecsülés megvalósítása. Ha ezeket a másodlagos célokat nem tudják biztosítani, az elsődleges célok megvalósítása sem lehetséges.
Az iskolai konfliktusok a konfliktusmegoldó, vagy a kommunikációs képességek gyengeségéből, a nem megfelelő légkörből (viselkedés, bizalmatlanság, barátságtalanság, versen-

3

„… van egy alapvető közös vonásuk: arról szólnak, hogy mi az, amit az emlékezet – sajátos élményszínezetű
emlékegyüttesként – megőrzött az iskoláról. Úgy tűnik, hogy a szorosan vett tananyag, mindaz, amit az egyes
tantárgyak keretében átadni szándékozik az iskola, sokkal inkább ki van téve a felejtésnek, mint ez a sajátos
emlékegyüttes. Ez kevéssé halványul, nemigen felejtődik, ez megmarad.” (VASTAGH ZOLTÁN, 1995:53)

gés) alakulhatnak ki. Jelentős lehet a tanári hatalommal való visszaélés, a befolyásolás képessége is.
Az iskolai konfliktusok egy lehetséges csoportosítása:
- cél-, strukturális konfliktusok: feladatok, szerepek, munkakörök tisztázatlansága, illetve a
határok bizonytalansága,
- érdekkonfliktusok,
- szükségletkonfliktusok,
- értékkonfliktusok: iskola, család, kortárscsoport értékeinek különbözősége, többségi
kultúra, kisebbségi kultúrák, szubkultúrák értékeinek meglátása,
- kapcsolatzavarból adódó konfliktusok: szabályok különböző értelmezése.
Néhány példa
A pedagógiai konfliktusok részben a következő okok miatt jönnek létre: a tanárokra jellemző
a túlterheltségből származó fásultság, a zaklatott légkör, a tanárok és tanulók közötti rendszeres kommunikáció hiánya. A tanulók szabálysértéseit általában nem magatartási, hanem tantárgyi elégtelennel büntetik. „A pedagógusok számára általában gondot okoz a különböző eredetű személyközi konfliktusok megoldása. A tekintélyelvű beavatkozás csak látszateredményt
hozhat. Ez azért sem célszerű megoldás, mert az iskolában tapasztalható problematikus helyzeteknek, viselkedési zavaroknak sajátos (kihagyhatatlan) nevelési funkciója van. Ezek átélésével a tanulók (különösen serdülőkorban) értékeket, szabályokat, viselkedési mintákat
sajátíthatnak el.” (VASTAGH ZOLTÁN, 1995:12)
Tanár – tanuló konfliktusok
Többnyire egyéni érdeksérelmek, melyeket tanári eljárások, jogtalannak vélt büntetések,
igazságtalannak vélt osztályzatok váltanak ki. A tanulók, noha közvetve szenvedték el, a
megoldást közösen vállalják fel, még egyéni sérelem esetén is. Tipikus eset az osztályzat, a
„pikkel rá”. A tanár mindig rosszabb jegyet ad, ha jó dolgozatot ír, akkor felelteti, s akkor kap
rossz jegyet, jóval az év zárása előtt mondja, hogy megbuktatja, de ezt nem indokolja. A
jelenség nem csak osztályzatokra, hanem egyéb minősítésre is kiterjedhet. (A tanárok egymás
közt ezt „beskatulyázásnak is nevezik.) Az előbbi jellemzők azonban már okozatok, s
hiányzik az ok, amit a pedagógus nem mond ki, nem mondja el a tanulónak, akiben a sérelem
rögzül és további ellenállást is generál: a skatulyának megfelelően fog viselkedni. Járulékosan
a tanárt később sem akarja elfogadni, most már általában sem, sőt az iskolától is elfordulhat.
Meg kell jegyezni, hogy ennek a konfliktusnak a feloldásában nagyon sokat tehet a szülő, aki
közvetítő, egyfajta mediátor4 szerepet vállalhat fel. Jellemző a kapcsolatokban rejlő távolságtartás, közvetlen viszony hiánya, a felszínesség: „Elég csak a tananyagot leadni, és számon
kérni!”, egyébként beírást, szaktanárit, intőt, stb. ad, hivatali reakciókat az előírásokkal ellentétes magatartásokra. Formailag rendez – „Nincs erre sem időm, sem energiám!” -, hogy kommunikáljon, neveljen, - „Majd az apja/anyja!” -, érdemi megoldást keressen.
A konfliktus típusa lehet strukturális konfliktus, amikor a tanár, vagy a tanuló nem
szerepének megfelelő feladatot vállal át, értékkonfliktus, amikor erkölcsi, vagy ritkán emberi
értékek különbözősége jelenik meg. (Részben szülő – tanár konfliktusnak tűnik, de a tényle4

„A mediáció egy speciális konfliktuskezelési módszer. … főbb elemei: …, a probléma megfogalmazása, az
álláspontok közvetítése, … alternatív megoldások keresése, közös cél kialakítása.”
http://hu.wikipedia.org/wiki/Medi%C3%A1ci%C3%B3 A szülő sok olyan dologról tud, - félelmek, csalódások,
indulatok -, melyekre a tanár nem gondol, de elfogadja, s képes orvosolni azt.

ges konfliktus a tanár – tanuló viszonyában, az iskolában jelenik meg.) Az előbb említett
szülői mediáció esetében különböző értékek csapnak össze: a szülő szerint a gyerek otthoni
meséje a nézeteltérésről igaz, a pedagógust jó szándék vezérli, de nem elfogadható módszerekkel él.5
A tanár – tanuló konfliktus általában nyílt és cselekedeti, ritkábban verbális. A konfliktus megoldását a tanulók csak ritkán, s akkor is részben vállalják: közvetítőket, osztályfőnököt, szülőt kérnek fel képviseletükre. Sokszor az ellentétek nyílt megfogalmazásától is
tartózkodnak a tanulók, illetve a szülők. Ebben a magatartásban a tanárok is társak, hiszen a
kommunikáció hiánya, a probléma elkerülése a konfliktus elodázását jelenti. Az elutasítás
lehet akár bántó is, „nem kell észrevenni” a konfliktus jelenlétét mutató megnyilvánulásokat:
sírás, ideges feszültség. A tanárok a halogató eljárás okaként a zaklatott iskolai légkört, a terhelő, túlfeszített munkát, a sürgető és soha lelkiismeretesen nem teljesíthető napi feladatokat
jelölik meg, miközben nem vallják be fásultságukat, s azt, hogy állampolgárként naponta ők is
hasonló konfliktusokat élnek meg. Sokszor élnek hivatali helyzetükkel: a szembenállók
viszonya aszimmetrikus, a tanár él a csak itt meglévő hatalmi pozíciójával.
A konfliktus megoldása több végkifejletet eredményezhet: a legjobb esetben kompromisszummal, vagy meggyőzéssel zárul. A kompromisszumos megoldás során gyakori az osztálytársak csoportjának, vagy a szülőnek a közvetítése, így lehetővé válik a konfliktus előtti
kapcsolat helyreállítása. A meggyőzés során is többnyire közvetítő jár el, de a személyes
konfliktusok ritkán fejeződnek be így. A rosszabb megoldás, ha vesztesek/vesztes stratégiát
választanak: (látszólagos) feladás, vagy behódolás a végeredmény. A konfliktus ilyen rendezése során a tanulók feladják elképzeléseiket, nézeteiket; látszólag behódolnak. A stratégia
mégis inkább vesztes/vesztes jellegű, mert a tanár csak látszólag került ki győztesen, a problémát nem oldotta meg, a konfliktus látens módon fennmarad: módszerét tekintve lett a másik
fél vesztes. Lehet még gyors, önkényes, erőszakkal történő lezárás is. A helyzete alapján erősebb fél: a tanár elmondja a véleményét, - valójában inkább kinyilatkoztatását -, ezzel befejezettnek tekinti, lezárja az ügyet, nincs lehetőség további magyarázkodásra, véleménynyilvánításra.
A harmadik lehetőség, konfliktust nem oldják meg, csak kilépnek belőle – lezáratlan
marad –, amikor magát a kapcsolatot szüntetik meg. A tanuló másik osztályba, ritkábban
másik iskolába kerül. Ez a befejező megoldás nem jár együtt a konfliktust kiváltó okok
feltárásával, megfogalmazásával, így ezeket mindketten átvihetik a következő kapcsolatba is.
(A tanár számára az ilyen megoldás látens módon csődöt jelent módszereiben.)
A tanárok általában konfliktusban való közreműködésük reakcióinak okait a
következőkben kereshetjük:
5

nagy az osztályok létszáma
megterhelő a heti óraszám (s ez a későbbiekben csak növekedni fog!)
problémás a tananyag
változik a társadalmi elvárás
a tanítás/oktatás energiájukat döntő mértékben „elviszi”
nem jut idejük, energiájuk nevelésre
nincs a tanári munkának társadalmi elismertsége
nem megfelelő a tanári munka díjazása
nincs jövőképük, noha hivatalosan deklarálják azt

A példák szélsőségesek, mint ahogy világunk is: a tanárverő kamasztól az elit iskoláig terjed. Általában
azonban el lehet fogadni, hogy a pedagógusok többsége felelősségtudó, szakmailag képzett. Tudják, hogy melyik
tanuló mire képes, milyen eszközeik vannak az oktatás, értékelés, motiválás terén.

Mindezek során olyan viszony alakul ki, mely nem bensőséges, meghitt, őszinte és
munkára irányuló, hanem előítéletes, távolságtartó, személytelen és fenntartásokkal telített.
Így tehát bezárul a kör; a tanulókban ilyen kép alakul ki, s ez a további generációkban él majd
tovább, miközben a tanárok sem változnak sokat.
Vannak szerencsés iskolák, ahol nem alakulnak ki a fenti körülmények. Ezekben az
iskolákban létezik tolerancia, képesek a felek egymással kommunikálni, s így feloldani
konfliktushelyzeteket, a tanár – tanuló viszonya tiszteleten és megbecsülésen alapul, kiegyensúlyozott. Az ilyen iskolában még a szigorú követelmények, szabályok is betarthatók, s egyik
fél sem érzi úgy, hogy attól jobb megszabadulni, mert számára sérelmes. Az ilyen iskolák
nem feltétlenül zseniképzők, vagy elitiskolák!
A tanulókban többnyire a konfliktust személyesen nem vállaló magatartás alakul ki. Ha
a konfliktus megoldását esetleg vállalják, akkor az csak ritkán végződik meggyőzéssel, vagy
kompromisszummal. Ez is inkább csoportos fellépés, vagy közvetítés útján alakul ki. A
probléma nem csupán a ténylegesen megoldott konfliktusok kis számából adódik, hanem
abból, hogy a tanulókban az rögzül, hogy ez a tevékenység hiábavaló, képtelenek érdekeiket
képviselni, a vitatkozás, a taktika, a játszmák világa rejtve maradnak előttük. Így csak alávetett, kiszolgáltatott mivoltukról szerezhetnek bizonyságot, sokszor retorzióval élnek velük
szemben.
A sajátos viselkedésnek rejtett célja van: a figyelemfelkeltés. Ezt a felszínes jelenséget a
pedagógus észreveszi, s ekkor kerülhet konfliktushelyzetbe. Az ő részéről a kommunikáció
éretlen, átalakítandó, a tanuló számára pedig valamilyen magatartásminta. Viselkedésével valamilyen ellentételezést vár, mellyel énképét erősítheti: ami lehet figyelemfelkeltés, dominancia hangsúlyozása. Ha viselkedésére nem kap választ, akkor ismétel, nagyobb intenzitással. A
jelenség figyelmen kívül hagyása tehát nem jó megoldás, mert éppen a nem kívánatos
jelenség felerősödéséhez vezet. A gyerek éppen azt ellenőrzi „meddig mehet el”, hol vannak a
kapcsolat határai. Ez a tanár – tanuló kapcsolaton túl természetesen jelen van a szülő – gyerek
kapcsolatban is. Az önállóság fejlesztése a kapcsolat megváltoztatását eredményezi, másféle
bánásmódot akar, több szabadságot. A szülő ebben veszélyt lát, és vagy a negatív oldalt
igyekszik elhárítani, vagy saját kényelmetlenségét. Vadul, vagy szelíden, de a gyerek
kiharcolja a változást. A megengedő családban a provokációk fokozódhatnak, de a büntető
válasz sem mindig helyes, mert a kapcsolat romlik. A kettő között van a helyes út, hitelesnek
kell lenni az állásponttal, adott pillanatban, kellő hangsúllyal a tiltást és a büntetés valamely
eszközét kell alkalmazni.
Amíg a családban a normák sokkal nyilvánvalóbbak, közösségben átalakul a helyzet: a
csoportban a feszültségek felerősödnek. Itt minden egyéni bánásmód a csoportnak is szól,
ugyanakkor az elfogadott viselkedés nem feltétlenül a tanár ellen irányul, hanem a kortárscsoport felé. A gyerek igényli társai kapcsolatát, viselkedésével erősíti a csapatban helyzetét, s
ezért még a büntetést is elviseli. A reakció hiánya tehát a viselkedés felerősítését, állandósulását eredményezi, a tanuló bemerevedik saját szerepébe, bűnbak lesz. Ezek a zavarok a
következők lehetnek: egyéni viselkedési hibák, nyugtalanság, rendzavarás, tanulási nehézség,
gyenge felfogás, (testi) fogyatékosság.
A zavarok sokfélesége a tanárt kizökkenti a megszokott eljárásból. A sokféleség és a
válaszolási idő rövidsége kockázatot jelent, hiszen nem lehet kiszámítani, mi a helyes, optimális válasz. A jelenség többnyire osztályszintű, a megoldást a pedagógus hitelessége, önismerete, önminősítése hordozza. Az önfejlesztés során tudja magát kritikusan szemlélni, tud
várni, tartózkodik a reakciókkal, de nem elkerülő, hanem az eseményekre próbál választ adni,
akkor sikeres lehet. A hitelesség és a spontaneitás hihetetlen teljesítményekre képes. Gyakran
érezni, hogy ezt kell tenni, noha az indoklást nem tudjuk megfogalmazni. Ha eközben egy kis

időt próbál magának biztosítani, s közben az egyes lépések következményeit próbálja
megbecsülni, előre vetíteni, nagy valószínűséggel a nagy hibát nem követ el. Ezekre a
jellegzetes nevelési problémákra nincs optimális válasz, nincs előírás. Ezért a válasz sem
egyszeri, de ezt ne tekintse véglegesnek. Ha a megoldást egy folyamatban oldjuk fel, akkor
minden mérvadó, vagy hangadó elmondhatja a véleményét, oldódik a feszültség, „kibeszélik a
problémát”. A megoldásban a metakommunikáció is nagy szerepet kaphat. Az így kapott
üzenetek jól érthetőek, s a tanulók számára viselkedési normát is jelentenek.
Tranzakciónalízis
A tranzakcióanalízist Eric Berne alkotta meg, mely személyiség pszichoterápiás elmélet.
Magyarországon legismertebb művei: Emberi játszmák, Sorskönyv. Berne három énállapota
és Sigmund Freud személyiségelmélete között párhuzam vonható.
Az én-állapot modellben a következő állapotok írhatók le:
„Szülői (Sz): amikor úgy viselkedem, gondolkodom és érzek, ahogy azt szüleimtől láttam, vagy szülő-figuráimról másoltam, akkor Szülői én-állapotban vagyok.
Felnőtt (F): amikor úgy viselkedem, gondolkodom és érzek, hogy ez a körülöttem történő eseményekre való közvetlen reakció, melynek során felhasználom összes felnőtt képességemet, akkor Felnőtt én-állapotban vagyok.
Gyermeki (Gy): amikor úgy viselkedem, gondolkodom és érzek, mint gyermekkoromban, akkor Gyermeki én-állapotban vagyok.” (STEWART, IAN-JOINES, VANN, 1994:21)
Ezt az én-állapot modellt elsőrendű strukturális diagramnak nevezik, s a következő
ábrával lehet szemléltetni:
3. ábra: Az én-állapot elsőrendű strukturális diagramja

(Készítette a szerző, 2012. márc. 11.)

A tranzakciók – kommunikációs részegységek, Berne elnevezése szerint „stroke”-ok – a kommunikációban résztvevő egyik énállapotából indul, és a másik fél valamelyik énállapotát
célozza meg. Megkülönböztetünk kiegészítő, keresztezett, rejtett és úgynevezett dupla fenekű
tranzakciót.
Kiegészítő – vagy másképpen nem keresztezett – tranzakcióról beszélünk akkor, ha az
üzenetet küldő személy által megcélzott én-állapot az, amely választ ad. Egy beszélgetés kiegészítő tranzakciók sorozata. Amíg valami mást nem csinálnak, a kommunikáció folytatódhat, hisz nincs semmi, ami megtörné az inger és a válasz folyamatát. A kiegészítő tranzakciók
egyszerű sorozata általában a felszínes társas- és munkakapcsolatokban történnek. „Akkor
érdemes élni velük, ha egy párbeszéd, egy helyzet fenntartására törekszünk.” (JÁRÓ KATALIN – JUHÁSZ ERZSÉBET, 1999:50)

4. ábra: Felnőtt - Felnőtt kiegészítő tranzakció, 5. ábra: Sz - Gy, Gy - Sz kiegészítő tranzakció

(Készítette a szerző, 2012. márc. 11.)

Tekintsük a következő tranzakciót: „Nem tudod adtak matek házit?” – „Nem tudom, miért
nem tartod számon a tennivalóid?” Látható, hogy az inger Felnőtt – Felnőtt közötti, de a
válasz Szülő – Gyermeki. Az ilyen tranzakciókat keresztezett tranzakcióknak nevezzük;
formailag az inger, válasz vektorok keresztezik egymást.
6. ábra: F-F, Sz-Gy keresztezett tranzakció 7. ábra: Sz-Gy, F-F keresztezett tranzakció

(Kész
ítette a szerző, 2012. márc. 11.)

A kommunikáció keresztezett tranzakció létrejöttekor megszakad. „Amikor egy tranzakció
keresztezett, egy kommunikációs törés következik be, és az egyének egyike vagy mindkettőjük én-állapotot kell váltsanak, hogy a kommunikáció folytatható legyen.” (STEWART,
IAN – JOINES, VANN, 1994:70) Ez a törés akár végleges is lehet.
„Rejtett tranzakció akkor fordul elő, ha valaki mást mond, mint amit gondol. A rejtett
tranzakció képezi a játszma alapját, és különösen érdekes, mert félrevezető. Van egy
társadalmi (nyílt) és egy pszichológiai (rejtett) szintje.” (STEINER, CLAUDE 2000) A rejtett
tranzakcióban két üzenetet küldünk egy időben: a társadalmi szintű leggyakrabban Felnőtt –
Felnőtt, amit a kimondott szöveg hordoz, míg a pszichológiai Gyermeki – Szülői, vagy
Szülői – Gyermeki, amely rendszerint nem verbális. A legtöbb kommunikációs zavar hátterében a rejtett üzenetváltás fedezhető fel. Megkülönböztethetünk szöget bezáró tranzakciót,
illetve duplafenekű tranzakciót.
„Megoldja a következő feladatot is? Az túl már túl nehéz lesz!” – „Mégis meg fogom
oldani!” Itt egy Felnőtt – Felnőtt nyílt közlés zajlik társadalmi szinten, míg a rejtett, pszichológiai szinten egy provokáció zajlik, ami a Gyermekinek szól; három én-állapot szerepel a
tranzakcióban. A duplafenekű rejtett tranzakcióra az jellemző, hogy négy én-állapotot hordoz,
s a nyílt társadalmi üzenet a Felnőtt – Felnőtt mellett egy kiegészítő, rejtett pszichológiai,

Gyermek – Gyermek tranzakciót is tartalmaz. Többnyire flört jellegű kommunikációban
fordul elő, a következő is ilyen. A férfi főnök túlmunkára kéri fiatal, csinos titkárnőjét, a kérést egy mosoly kíséri, kacsintással egybekötve. A titkárnő válasza: „Igen, főnök!”, és egy félénk mosoly. A rejtett üzenetek: „Legyen az enyém!” – „Jó, de egy kicsit félek!”
8. ábra: Szöget bezáró tranzakció

9. ábra: Duplafenekű tranzakció

(Készítette a szerző, 2012. márc. 11.)

Az említett szöget bezáró tranzakciónál egy dacos választ kaptunk. Elképzelhető viszont a
következő válasz is: „Köszönöm, akkor nem kérem!” Ugyanígy a duplafenekű tranzakciónál
is lehet nem verbálisan a rejtett, pszichológiai üzenetet visszautasítani. Ebből következik az,
hogy amikor felajánlanak egy tranzakcionális ingert, akkor nem kényszeríthetnek arra, hogy
egy adott én-állapotba kerüljek. „’A rejtett tranzakció viselkedésbeli kimenetelét a pszichológiai és nem a társadalmi szint határozza meg.’ … Arra utal, hogy amikor az emberek két
szinten kommunikálnak, ami valójában történik, az mindig a rejtett üzenetek végeredménye.”
(STEWART, IAN – JOINES, VANN, 1994:73)
Gyermek – Felnőtt tranzakció
10. ábra: Gyermek – Felnőtt tranzakció
Az alábbi példában az egyik fél a tanuló NEM OKÉ érzésekkel telített, ezért a másik féltől valódi bizonyosságot vár. A tanuló fél a közelgő dolgozattól, melynek
eredményétől függ az év végi jegye: megkapja-e a jelest.
Úgy tűnik tehát, hogy mindenféle követelménynek eleget
tett, de a Gyermeki én-állapota azt mondja: „Úgysem
sikerül!” Mondja szülőjének/tanárának: „Úgysem
sikerül!”, s abban bizakodik, hogy reális ellenérvekkel
meggyőzik, hogy sikerülnie kell, de a NEM OKÉ
gyermek elronthatja az egészet. Tudja, hogy
szülőjének/tanárának jól működik a Felnőtt én-állapota, s
(Készítette a szerző, 2012. márc. 11.)
az ily módon „kölcsönvehető”. Az ilyenkor szokásosnak
tűnő válasz azonban nem Szülő válasz, megnyugtató, de
nem valóságadatokat tartalmaz: „Ne légy hitetlen/bolond, sikerülni fog!” A tranzakció tipikus
kiegészítő jellegű, tehát végtelen sokáig lehet folytatni, anélkül, hogy a gyermek/tanuló
megnyugodna.

Felnőtt – Szülő tranzakció
11. ábra: Felnőtt – Szülő tranzakció
Szintén kiegészítő tranzakció, egy másik kommunikáció,
mely tipikusan egy fogadó órán játszódhat le. Az egyik
fél a szülő, aki tudja, hogy gyermeke nem készül rendesen az órákra, nevezetesen az írásbeli feladatokat (házik)
nem oldja meg. Mégis megkéri a másik felet, a pedagógust, játssza a Szülőt: többször ellenőrizze a tanulót,
gyermekét, s szidja meg, ha hiányzik a házi feladat megoldása.
Ez egy pompás játszmát rejt magában. A Felnőtt,
aki a szülő, áttestálja a felelősséget a pedagógus Szülőjébe, s így vég nélkül játszhatja a „Ha Te nem lennél!” ját(Készítette a szerző, 2012. márc. 11.)
szmát, sőt ez akár elfajulhat egy bonyolultabb leírású
„Most rajtacsíptelek, te gazember!” játszmává!
Keresztezett tranzakció
A testnevelő szertárban a diákok rakják helyre az órán használt eszközöket: labdákat,
stoppert, ugróköteleket, stb. Óra végén, amikor már mindenki siet kérdés a diáktól: „Hol van a
stopper?” A tanár válasza többféle lehet:”A mérőszalag mellett a fiókban!”. Azonban a tanárnak aznap már volt 4, vagy több órája, s hasonló kérdésekből sem ez volt az első; így tehát
felcsattan: „Ahová az előző tisztelt társaság tette!”. Ezzel létrejött a kereszteződés: az inger
Felnőtt – Felnőtt volt, ám a válasz Szülő - Gyermek. S innen tovább lehet vinni: a tanulónak
is ez volt a sokadik órája, ezért kapásból visszavág: „Ne kiabáljon velem!”. Tökéletesen holtponton vagyunk, még válasz nélkül is: miért nem ellenőrizte a tanár, hogy minden a helyére
került?! Miért nem tette a tanuló megfelelő helyre a sportszert?!
12. ábra: Keresztezett tranzakció
Az ilyen keresztezett tranzakciók vitát eredményezhetnek, az előbbi vádaskodó, felelősségáttoló kérdések elfajulhatnak, s egyszer csak leszáll a lila köd, bekövetkezik a
robbanás: lehet verbális, vagy akár fizikai agresszió is.
(Most csattan a pofon, vagy rúgnak bele a másikba!)

(Készítette a szerző, 2012. márc. 11.)

Több egyidejű tranzakció
Tanév végi hangulat az igazgatóhelyettesi szobában. A NEM OKÉ állapotot válaszok nélkül
is kifejezhetjük, a válasz benne van az ingerben is. Az egyik igazgatóhelyettes így szól a
másikhoz: „Hová rejtetted el a tantárgyfelosztást?” A Felnőtt információt kér, de a ’rejtetted’

szó magában hordoz egy másodlagos jelentést. (Ahogy Te a munkád végzed, az iskola attól
még fejre állhatna, hogy fogunk majd dolgozni a következő év elején? Ha én is ilyen lennék,
nem tudom hová jutnánk! Kész téboly, hogy soha semmi nincs a helyén, mindenről nekem
kell gondoskodnom!) Ez a tulajdonképpen leplezetlen kritika a Szülő ingere.
13. ábra: Több egyidejű tranzakció
A tranzakció a továbbiakban attól függ, hogy a másik
igazgatóhelyettes a két inger közül melyikre válaszol.
Ha nem akarja, hogy eldurvuljon a helyzet, és magát
OKÉ-nak érzi, akkor a kedélyes válasz. „Oda, a számítógép tetejére rejtettem!” A válasz teljes, sőt még a
munkáját ért burkolt kritikára is kellően reagált. Ha a
Felnőtt az irányító, akkor ezzel lezárulhat a tranzakciósorozat.
Ám év végén bekattan a Gyermek: NEM OKÉ, s
ebben az esetben az elsődleges válasz a ’rejtetted’-re
reagál: „Ott van, nem látsz a szemedtől?”. S innen már
(Készítette a szerző, 2012. márc. 11.)
nem lényeges a tantárgyfelosztás; egymás „érdemeit”
fogják részletezni, az év leterheltségétől függően hosszan, részletesen, vértolulással a fejben,
kidagadt erekkel, vagy dühtől reszkető hangon, kiabálva, vagy szótagolva, remegő hangon: a
lehetőségek tárháza majdnem végtelen. Érintetlen a tantárgyfelosztás, bizonytalan a tanév
kezdése, biztos a perpatvar.
Összegzés
A tranzakcióanalízis során kölcsönhatás jön létre: a résztvevők között, konfrontálódnak a játszmákkal, a szemléletet viszik tovább, s így a tranzakciók sorozatában alkalmazni fogják. „az
egészséges embernek tudnia kell játszmamentesen viszonyulni a másikhoz, mert igazi kölcsönös, intim kapcsolat csak úgy alakulhat ki, és meg kell érteni a játszmák, tranzakciós kényszerpályák világát, hogy azokon belül is el lehessen igazodni.” (HARRIS, THOMAS, 1994:23)
Az iskolában a legtöbbet együttlévő tanár – tanuló között alakulhat ki konfliktus. A
klasszikus cselekvési minták nem nyújtanak mindig megoldást, ezért kerestem egy olyan
lehetőséget, mely alkalmas lehet a konfliktusok feloldására. A felek között verbális kapcsolat
alakul ki, a kommunikáció további folytatására, illetve lezárására lehetőséget ad a tranzakcióanalízis alkalmazása. Tudatos használatával a felek között ellentmondást gyorsan lehet feloldani, hiszen az együttműködést az énállapotok tudatos váltásával (Felnőtt – Felnőtt) úgy lehet
alakítani, hogy az ne legyen lefelé irányuló, vagy keresztező, hanem egyenrangú. Így az
ellentmondások feloldódnak, a párbeszéd kialakul. Ezek az énállapotok gyorsan ellenőrizhetők.
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RAVASZNÉ MITZKI ERZSÉBET
(SZÓ)KINCS, AMI NINCS….
A SZÓKINCS MÉRÉSE, FEJLESZTÉSE, ALAKULÁSA A FELSŐ TAGOZATBAN, A TÖRTÉNELEM
TANTÁRGY SZÓKÉSZLETÉNEK ELSAJÁTÍTÁSA AZ 5-8. OSZTÁLYBAN

Összefoglaló
Gyermekeink, tanítványaink szókincsének hiányosságai évek óta szükségessé teszik annak
fejlesztését, bővítését. A munka elvégzéséhez azonban először diagnózist kell felállítani a jelenlegi állapotról. A diagnózis elsődleges módszere a szókincsmérés. Az alábbi tanulmányban egy folyamatban lévő méréssorozat eddigi eredményei kerülnek bemutatásra bemért és
saját módszerek alapján.
Kulcs- és tárgyszavak: szókincs, mérések, szókincs bővülése, fejlesztés
Vocabulary (-building?)
Vocabulary Assessment and Development in Upper Primary Classes with a special
Focus on History as a School Subject
Sumary
Incompletion of our children’s and pupils’ vocabulary leads to the necessity of vocabulary
building. In order to be effective first we need to diagnose the status quo with the primary
method of vocabulary testing. In the present contribution I introduce the first results of a
series of assessment in progress based on recognised methods and that of the researcher.
Keywords: vocabulary, assessments, vocabulary-building and development
Mi is az a szókincs?
A szókincs definiálása már önmagában is nagyon nehéz feladat. Mit értünk az egyes emberek
szókincse alatt, az is nagyon változó. Különbséget teszünk az egyének aktív és passzív szókincse között.
A Magyar Nyelv Értelmező Szótára 80 ezer szót és szókapcsolatot, és 120 ezer összetett
és képzett szót sorolt fel. Az egyén szókincse ennek a töredéke, függ a lakóhelytől, műveltségtől, foglalkozástól. Egy ember szókincse 5-10 ezer szó felett van. Költőink, őseink szókincse ennél szélesebb volt (pl. Arany János műveiben 40 ezer szóban fejezte ki magát). Az
egyénnek aktív szókincs a naponta használt és értett szavak összessége. A passzív szókincsbe
beletartoznak azok a szavak, amelyeket az egyén megért, de nem használ rendszeresen.
Oláh Andrea logopédus szerint: „A magyar nyelv szókincsét a lexikon adatai 800 ezer –
1 millió szóra becsülik. Hogy ebből valaki mennyit ismer, az egyénileg teljesen különböző. A
szókincs mennyiségi és minőségi kialakulása függ a környezetünktől, az érdeklődésünktől, a
műveltségünktől. Az anyanyelv elsajátítása, a szókincsünk bővülése egész életünkön át tart és
az mindenkinél szinte azonos minta szerint történik.”

A szókincs mérése a pécsi Városközponti Iskolában
A 2008-2009-es tanévben a pécsi Városközponti Iskola tagintézményeinek alsó tagozataiban
kezdtem meg a gyerekek szókincsének mérését. Már az első mérés idején megfogalmazódott
a kérdés: Hogyan lehet a felső tagozatba felvinni a vizsgálatot, mérőeszközök hiányában?
A feladathoz azt a megoldást választottam, hogy a mérési tervben szereplő tantárgyi
méréseket egészítettem ki fogalomismereti kérdéssorral. Jelenleg a történelem és a természetismeret tantárgyi méréshez kapcsolódik a fogalomfejlődést vizsgáló mérés, amiről szintén
mérésről-mérésre bekerülnek az adatok a tanulói táblázatokba, de a felső tagozatban nem
olyan látványos a fejlődés, mint a kisiskolásoknál. Az alábbiakban az alsó tagozatban végzett
mérések eredményeit, majd a történelmi szókincs mérésének egy módszerét és tapasztalatait
mutatom be.
Szókincs mérés az általános iskola alsó tagozatában
Az alsó tagozatban minden tanében kétszer, szeptemberben és áprilisban vesznek részt a szókincsmérésekben. A méréshez a Gardner és a Peabady egyszavas szókincsmérő eszközöket
használom. A mérés folyamatossága lehetővé teszik a tanulók fejlődésének követését, amihez
tanulói táblázatokat használok. A tanítók az eredményeket szintén figyelik, mára már
elmondható, hogy tudatosan fejlesztik tanítványaik szókincsét többféle módon.
A Peabady képes szókincsvizsgálat standardizálását 1958-ban végezték el az Amerikai
Egyesült Államokban 4012, 6 és 18 év közötti vizsgálati személyen. Magyarországon a módszert 1974-ben vezették be. A teszt passzív eljárással méri a vizsgált személy szókincsét, a szó
megértését és nem a használatát kéri. A feladat az, hogy a hívó szóra négy kép közül a
megfelelőt jelölje meg a kérdezett. A fogalmak fokozatosan nehezülnek, de a nehezedés
sorrendje nem szabályos. A vizsgálat befejezését a „plafon érték” megjelenése jelzi, amihez
akkor jutunk, ha egymás utáni nyolcas sorozatban a megkérdezett hatot téveszt. A Magyarországi nyelvi sajátosságok miatt a teszt 6-11 évesek mérését teszi lehetővé.1
A Gardner szókincs vizsgálat szintén egyszerű és gyors módszer. A tanulóknak egy
szóval kell megnevezniük azt, amit a mutatott képen látnak. Minden helyes válaszért egy pont
jár, a maximálisan szerezhető pontok száma száz. Az értékeléskor az elért legmagasabb pontszámból levonjuk a hibás válaszok összegét. A tesztet akkor kell abbahagyni, ha tíz egymást
követő kép közül a kérdezett nyolcat téveszt.
A két mérőeszköz ugyan régi, de megbízhatóan használható és jól diagnosztizál. A
tanulók további méréseinél a DIFER szókincsre vonatkozó részei a legtöbb esetben azonos
eredményeket mutatnak.
Az értékeléskor minkét mérőeszköz három szókincs kategóriát határoz meg. Ezek a
következők: magas, átlagos, alacsony. A mérések során én ezt még két kategóriával bővítettem, az átlagos szintet felbontottam három csoportra a pontszámok aranyos elosztásával, így
átlagos jó, átlagos és átlagos gyenge csoportokat hoztam létre. Az öt kategória akár leképezhető az ötfokozatú osztályzatokra is, ez összehasonlítási lehetőséget biztosíthat a tanulmányi
eredménnyel. Ezzel a módszerrel lehetőséget kapunk a tanulmányi eredmény és a szókincs
közti kapcsolat vizsgálatára.
A mérés során minden tanuló saját mérőlappal rendelkezik, amin fejlődésének, esetleges visszaesésének mértékét számszerűen nyomon lehet követni. Minden osztályról készül
tanuló táblázat, ami elsőtől negyedik osztályig követi a tanuló fejlődését kategóriákban.
1

A „PEABADY” szókincs teszt (1984) . A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola belső
kiadványa, Budapest.

Minden mérés után részletes elemzés készül az eredményekről, amely magában foglalja
minden iskola minden osztályának százalékos megoszlását az öt kategóriában. Az adatok
iskolánként összesítésre kerülnek, majd az iskolaközpont eredménye is kiszámításra kerül. Így
egy jó képet kapunk arról, hogy az egyes iskolákban, és az iskolaközpontban a tanulók hány
százaléka teljesít alacsonyan, átlagos gyengén, átlagosan, átlagos jó és magasan. A mérce
minden iskolában és minden gyermeknél azonos, a méréseket minden gyerekkel én végzem
el, az eredmények nagyon kevés szubjektív elemet hagynak érvényesülni, hiszen én nem tanítom a mérésben résztvevő tanulókat.
Az eredmények
Az alábbi táblázatokban a 2011-2012-es tanév mérési eredményei kerülnek bemutatásra.

magas
átlagos jó
átlagos
átlagos gyenge

alacsony

Szókincs, iskolaközpont összesített eredménye 2011-2012./1.
1. iskola
2. iskola
3. iskola
4. iskola
iskolaközpont
100
124
28
86
338
61
71
17
45
194
53
76
27
43
199
20
26
12
12
70
20
19
13
16
68

Készítette a szerző 2011. október 20.

magas
átlagos jó
átlagos
átlagos gyenge

alacsony

Szókincs, iskolaközpont összesített eredménye 2011-2012./2.
1. iskola
2. iskola
3. iskola
4. iskola
iskolaközpont
119
154
32
99
404
59
87
29
46
221
36
51
13
27
127
13
8
8
10
39
8
9
4
3
24

Készítette a szerző 2012. május 11.

A táblázatokból leolvasható az év eleji és az év végi eredménye a tanulóknak, valamint a két
mérés közötti fejlődés mértéke. Az elemzés során az is megállapítható, hogy ez a fejlődés
melyik iskolában milyen mértékű. Ebben az esetben a 2. iskolánál tapasztalható a legnagyobb
mértékű mért fejlődés. Az iskolaközpont összesített eredménye szintén szép fejlődést mutat.
A magas kategóriát év végére 56 gyerekkel több érte el, mint a szeptemberi mérés során. Az
adatokból a tanítók által hozzáadott értékére is következtetni lehet. A részletes elemzés ezt
minden iskolában osztályonként is lehetővé teszi, így minden tanítónál meghatározható ez a
mérték.
Tanulói táblázatok
A tanulói táblázatokból egy olyan kerül bemutatásra, ahol a gyerekek a 2011-2012-es tanévben fejezték be a 4. osztályt. Természetesen ezek a táblázatok szintén minden iskola minden
osztályáról elkészülnek, így minden tanuló fejlődéséről képet kapunk.
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Készítette a szerző 2012. május 11.

A táblázatban szereplő adatok minden gyermekre vonatkozólag mutatják az egyes mérésekben elért eredményeket, így a tanító látja, hol kell még jobban odafigyelnie. (stagnálás,
visszaesés)
A mérések tapasztalatait felhasználjuk a tanítás során, Az iskolaközpont célja a tanulók
szókincsének folyamatos fejlesztése, a fejlesztés érdekében módszerek kidolgozása, azok
megosztása minden tanítóval.
A tanulók szókincsének fejlődése a történelem tantárgy tanulása során
Az iskolaközpontban az alsó tagozatban megkezdett szókincs-mérést a felső tagozatba úgy
vittem fel, hogy a belépő új tantárgyak szakszavainak elsajátítását, ismertségét vizsgáltam,
vizsgálom. A történelem tantárgyi mérés során a szókincs mellet a térbeli és időbeli tájékozódást mérem ötödiktől nyolcadik osztályig. A történelem tantárgyi mérések tervezésekor jól
használható segédlet volt számomra Fischerné Dárdai Ágnes és Sárváriné Lóky Gyöngyi
Baranya megyében végzett tudásfelméréseinek tapasztalatai.
Amikor a tantárgyi mérés megkezdésénél a történelemre, mint 5. osztályban belépő új
tantárgyra, esett a választásom, eleve úgy terveztem meg a mérést, hogy legyen egy szókincs

fejlődésével foglalkozó része. Ez a szókincs vizsgálódás nyomon követi a tanulók történelmi
fogalmainak fejlődését. Mint minden tudomány területnek, a történelemnek is megvannak a
saját szakszavai, kifejezései, amelyek jelentését a gyerekek tanulmányaik során megértik és
beépítik szókincsükbe. A mérés során az elvárás a felismerés volt, a mérőlap összeállítása erre
alkalmas.
A mérést úgy szerkesztettem meg, hogy figyelembe vettem a NAT és a Kerettanterv
előírásait és az egyes iskolákban használt tankönyvek tartamát.
A tankönyvek végén található kislexikonokban szereplő szavakból állítottam össze a
kérdéssort. Minden feladatlapban 20 szó szerepel. A feladatlap két részre osztható. Az első
részben 10 szó van felsorolva, amiket a tanulóknak kell röviden, egy-egy mondatban megmagyaráznia. A második részben 10 olyan magyarázatot találnak a gyerekek, amihez nekik kell
megkeresni az oda tartózó tanult szót. Ez a szerkezet tágabb vizsgálódásra ad lehetőséget,
hiszen nem csak az derül ki, hogy ismeri a tanuló az adott szót, hanem annak tartalmi
magyarázatát is le tudja írni, illetve tartalmi magyarázatából vissza tudja keresni.
A feladatnak az a része szokott sikeresebb lenni, amikor a tanulók adják a magyarázatokat. Sok esetben nagyon érdekes meghatározásokat írnak a gyerekek. Persze előfordulnak
elértések és kacagtató megoldások is. Például az egyik mérésben a polisz szó mellé egy egész
osztály azt írta, hogy az a rendőrség. Szellemes, de lehet, hogy kicsit meghökkentő volt az a
megoldás, amely az amforát nemes egyszerűséggel „görög köcsögnek” magyarázta.
A feladatlap első részéből a magyarázatok alapján, azok elemzésével külön szakdolgozatot, vagy egy érdekes könyvet lehetne írni esetleg majd a méréssor befejezése után. A tervek szerint még 5. mérés van vissza ehhez.
A második rész, ami a történelemtanárok szerint jobban megfelel a követelményeknek,
nehezebben megy a tanulóknak. A megadott magyarázatokból sokkal nehezebben hívják elő
azt a szót, amire kíváncsi lennék.
A történelmi szókincs
A történelmi szókincs kialakulása a történelmi események tanulása közben megy végbe.
Eperjessy Géza és Szebenyi Péter 1976-ban megjelent „A tanulók történelmi fogalmainak
fejlődése” című művében foglalkozik a témával. Sajnos a problémával kapcsolatban hosszas
keresés ellenére sem találtam frissebb művet. Szabolcs Ottó és Katona András tantárgy-pedagógiai olvasókönyvében is ebből a műből idéz, nagyon röviden.
Eperjessy Géza és Szebenyi Péter a 10-18 éves tanulók történelmi fogalomfejlődését
vizsgálta. Művüket a következő idézettel kezdték:
„A történelmi megismerés - még a konkrét jelenségek tekintetében is – fogalmi síkon
megy végbe, tehát minden történelmi ismeret fogalom is egyben.”2
Az idézet szerint a történelmi fogalomkészlet, történelmi szókincs tehát olyan mértékben gyarapodik, amilyen mértékű a tanuló tantárgyi tudása. Tehát a történelmi szókincs az,
amivel a gyerek el tudja mondani, amit történelem órán tanult.
A mért iskolaközpontban használatos tankönyvek elemzése az új szavak, fogalmak szempontjából
Az iskolákban használt tankönyvcsaládokat a szókincs szempontjából a tankönyvek végén lévő kislexikonok alapján vizsgáltam. Ez ugyan vitatható, de azok a szavak szerepelnek itt, ami2
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ket a gyerekek tanulmányaik során megismernek. A könyvekben nincs oldalankénti szómagyarázat oldalanként, a megcsillagozott szavak ebben a részben kapnak magyarázatot.
Az Apáczai Kiadó 5. osztályos tankönyvében 104 szót tartalmaz a kislexikon betűrendbe szedve. A magyarázatok mérete változatos, attól függően, hogy mi az adott szó. Ha a szócikkek és az oldalszám alapján átlagot számolok, akkor körülbelül másfél oldalanként találkozik a gyerek egy új szóval.
A 6. osztályos tankönyvben a szócikkek száma 91, a magyarázatok itt is hasonlóak. Ebben az esetben a számított átlag két-két és féloldalanként egy új szó.
A 7. osztályos tankönyvben 119 szómagyarázat található. A szómagyarázatok terjedelme megegyezik az előbbiekkel. Ha ebben az esetben számítok átlagot, akkor minden második
oldalra jut egy új szó.
A 8. évfolyam számára készült tankönyvben 74 szót és magyarázatát találtam a kislexikonban. Ez a szám körülbelül minden harmadik oldalra tételez fel egy új szót.
Ha szigorúan csak a kislexikonokban szereplő szavakat veszem figyelembe, akkor a
négy év alatt 388 új szóval bővülhet a gyerekek szókincse az Apáczai Kiadó tankönyvei szerint.
A Mozaik Kiadó 5. osztályos tankönyvében 91 szót találtam a kislexikonban. Átlagosan
számítva körülbelül minden második oldalra jut egy új szó.
A 6. osztályos tankönyvben 93 szómagyarázatot számoltam össze, ami azt jelenti, hogy
minden második oldalon található egy új szó.
A 7. osztályos tankönyvben 150 szó található. Ez a szám lényegesen magasabb az
Apáczai Kiadó azonos évfolyamnak készült tankönyvében találhatónál. Megközelítőleg minden oldalon van egy új szó.
A 8. osztályos tankönyv 159 szócikk található a kislexikonban, ami ebben az esetben
szintén minden oldalra egy új szót jelent.
Ha szigorúan csak a kislexikonokban szereplő szavakat veszem figyelembe, akkor a
négy év alatt 493 új szóval bővülhet a gyerekek szókincse a Mozaik Kiadó tankönyvei szerint.
A Nemzeti Tankönyvkiadó 5. évfolyamok számára készült tankönyve a kislexikonban
110 szómagyarázat található. Átlagosan egy, egy és féloldalanként egy új szó.
A 6. osztályos tankönyvben 66 új szó magyarázatát találtam, ami az eddigi vizsgálat
alapján a legkevesebb. Körülbelül átlagosan 3 oldalanként találkozik a tanuló egy új szóval a
kislexikon szerint.
A 7. évfolyamos tankönyvnél a szócikkek száma 85, de a magyarázatok nagyon részletesek. Minden második oldalra jut egy új szó.
A 8. osztályos tankönyvben a kislexikon 104 új szó magyarázatát tartalmazza. Az átlag
2 oldalanként egy új szó.
Ha csak a kislexikonokban szereplő szavakat veszem figyelembe, akkor a négy év alatt
365 új szóval bővülhet a gyerekek szókincse a Nemzeti Tankönyvkiadó tankönyvei szerint.
A 7. osztályos Korona Kiadó tankönyvében, amire az egyik iskola ebben az évfolyamban vált 148 szómagyarázat számolható meg a kislexikonban. Itt körülbelül másfél oldalra jut
egy új szó.
A 8. osztálynál ez a szám 148, az átlag itt is másfél oldal.
A Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv követelményei az új fogalmak, szavak ismeretével
kapcsolatban
A NAT Ember és társadalom című fejezetében több helyen foglalkozik a műveltségi
területhez tartozó szavak és fogalmak elsajátításával, mint fejlesztési feladattal.

Az „Ismeretszerzés, tanulás” részben 5-6. évfolyamnál a beszélgetések, a műveltségterülethez tartózó szemelvények értő olvasását, a kulcsszavak, a kulcsmondatok, megtalálását
emeli ki. 7-8. évfolyamnál is hasonló az elvárás.3
A „Kritikai gondolkodás” a szövegértés fontossága mellett aktív dramatikus játékokban,
vélemények, megfogalmazásában írja le a fejlesztést mind a négy évfolyamra vonatkozólag.
(NAT 2003. 65. l.)
A Kerettanterv az évfolyamokra lebontva sorolja fel azokat a szavakat és fogalmakat,
amiket az egyes témakörök tanulása során a tanulóknak el kell sajátítania. A lesorolás forrása:
Az oktatási és kulturális miniszter 2/2008. (II.8.) OKM rendelete a kerettantervek kiadásának
és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló
17/2004.(V.20.)
OM
rendelet
módosításáról
2008.
március
28.
http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/tantervek/oktatasi-miniszter-10
 5. évfolyam:
Élet az őskorban: őskor, ősember, régészet, eszközhasználat és eszközkészítés,
munkamegosztás, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés, termelés, kézművesség, csere, természetimádat, szellemek, mágia (varázslat), barlangrajz
Az ókori Kelet világa: ókor, öntözés, földművelés, fáraó, piramis, építészet, szobrászat,
múmia, hieroglifa, több istenhit, város, birodalom, ékírás
Ószövetségi történetek: Biblia, Ószövetség, egyistenhit
Az ókori görögök életéből: városállam, piac, kereskedelem, népgyűlés, démosz, demokrácia, mítosz, színház
Az ókori Róma évszázadai: királyság, köztársaság, rabszolga, gladiátor, császár, provincia, amfiteátrum, barbár, népvándorlás
A kereszténység születése: keresztény, evangélium, megváltó, próféta, apostol, vallás,
egyház, püspök
A magyar történelem kezdetei: finnugor, őshaza, nomád pásztorkodás, nemzetség, törzs,
törzsszövetség, fejedelem, táltos, honfoglalás
 6. évfolyam:
Képek a középkori Európa életéből: középkor, iszlám, kalifa, pápa, szent, ereklye, eretnek, kolostor, szerzetes, szerzetesrend, egyházszakadás, oklevél, kódex, legenda, uradalom,
robot, jobbágy, jobbágytelek, nyomásos gazdálkodás, hűbérúr, hűbéres, hűbérbirtok, vár,
lovag, középkori város, kiváltság, önkormányzat, polgár, adó, vám, céh, járványok, távolsági
kereskedelem, kereslet-kínálat
Magyarország az Árpádok idején: kalandozás, vármegye, tized, ispán, tatár, kun
Virágzó középkor Magyarországon: Aranyforint, baktérium, nemes, báró, ősiség, kilenced, kormányzó, végvár
Az újkor kezdetén: újkor, azték, inka, felfedező, gyarmat, világkereskedelem, manufaktúra, bankár, hitel, humanizmus, reformáció, protestáns, katolikus, megújulás, parlament
Magyarország az újkor kezdetén: szpáhi, janicsár, pasa, hajdú, kollégium, végvár, kuruc, labanc, nádor
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 7. évfolyam:
A polgári átalakulás kora: alkotmány, emberi jogok, felvilágosodás, népfelség elve,
hatalmi ágak, forradalom, jakobinus, terror, nemzet, ipari forradalom, mezőgazdasági forradalom, vetésforgó, gyár, vállalkozó, haszon, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, politika
Képek a XVIII. századi Magyarországról: betelepítés, bevándorlás, úrbérrendezés,
állandó hadsereg, vallási türelem, államnyelv, oktatás politika
A polgárosodás kezdetei Magyarországon: országgyűlés, arisztokrácia, alsótábla, felsőtábla, nyelvújítás, reformkor, közteherviselés, örökváltság, zsellér, nyilvánosság, cenzúra,
sajtószabadság, választójog, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, nemzetiség, nemzetőrség,
honvédség, trónfosztás
Nemzetállamok kora: polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szociálpolitika, gyarmatbirodalom, szakszervezet, anarchisták, szocializmus, szociáldemokrácia,
utópia, tömegkultúra, központi hatalmak, antant
Dualizmus kora: passzív ellenállás, emigráció, kiegyezés, közös ügyek, polgárosodás,
dzsentri, nagypolgárság, kispolgárság, asszimiláció
Az első világháború: villámháború, állóháború, hátország, békerendszer, bolsevik,
szovjet
 8. évfolyam:
A világ a 20-as és 30-as években: jelenkor, parlamenti demokrácia, gazdasági válság,
nemzeti szocializmus, fajelmélet, antiszemitizmus, sovinizmus, koncentrációs tábor, egypártrendszer, sztálinizmus, koncepciós per, propaganda, New Deal
Magyarország a két világháború között: őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság,
konszolidáció, kommunisták, konzervatív, liberális
A második világháború: totális háború, hadigazdaság, gettó, deportálás, munkaszolgálat,
holokauszt, hintapolitika, nyilasok, partizán, antifasiszta, ellenállás, háborús bűnös
(Az ötödik mérés utolsó tananyaga ez a fejezet volt.)
A szókincs fejlődésének vizsgálatát a tankönyvek és a felsorolás szavaiból, fogalmaiból
állítottam össze.
A „Történelmi szókincsfejlődés” című tantárgyi mérés elemzése – azonos évfolyamok szókincs
fejlődésének összehasonlítása mérésenként és iskolánként
Történelmi szókincs fejlődése, 5. évfolyamok összehasonlítása mérésenként
1. mérés
2. mérés
3. mérés
4. mérés
1. iskola
35%
80%
80%
75%
2. iskola
8%
43%
48%
76%
3. iskola
42%
65%
59%
65%
4. iskola
40%
46%
45%
46%
5. iskola
39%
53%
48%
47%
átlag
32%
57%
50%
62%
Készítette a szerző 2010. május 17.

Az ötödik osztályok számára feltett húsz szó szempontjából a következő eredményeket tapasztaltam:

Az első mérés eredményei nagyon alacsonyak voltak ahhoz képest, amit elvártam volna.
Volt olyan eset, amikor a tanulók a felsorolt szavak csak 8 százalékát ismerték (2. iskola). Az
iskolaközpont átlaga 32% volt, ami nagyon elmaradt attól, amit előzetesen elvártam volna, az
50%-os teljesítéstől.
A második mérés eredményei már jelentősen magasabbak, az iskolaközpont átlaga 57%
lett. Jelentős az emelkedés az összes iskolánál. Azt gondoltam, ennek az oka abban keresendő, hogy szavakat könnyebb tanítani, magyarázni, mint például a térképen való tájékozódást.
Persze ez attól is függ, hogy akiket éppen tanítunk, mennyire nyitottak egy adott feladatra.
A harmadik mérés átlaga bár 50% lett, azért három iskolánál jelentős csökkenés tapasztalható, aminek oka az is lehet, hogy az új ötödikesek először írták meg ezt a mérést. Azonban
feltételezésemet a 4. mérés nem igazolta, hiszen csak a 2. és a 3. iskolánál született lényegesen jobb eredmény. A 4. iskolánál 1% volt a növekedés, míg az 1. iskolánál 5%, az 5. Iskolánál 1. % csökkenést mértem. Az okok valószínűleg a belépő évfolyam tanulói összetételében
lelhetők fel.
Történelmi szókincs fejlődése, 6. évfolyamok összehasonlítása mérésenként
1. mérés
2. mérés
3. mérés
4. mérés
5. mérés
1. iskola
22%
78%
68%
75%
72%
2. iskola
7%
20%
47%
9%
51%
3. iskola
46%
54%
48%
39%
52%
4. iskola
27%
43%
51%
30%
22%
5. iskola
25%
67%
29%
26%
53%
átlag
25%
52%
49%
36%
50%
Készítette a szerző 2010. október 21.

A 6. osztályok eredményei nagyon változatos képet mutattak. Az 1. mérés láthatóan nagyon
alatta maradt elképzeléseimnek. A 2. iskolánál mért 7% itt is nagyon alacsony. (Mit érthettek
ezek a gyerekek azokból a fogalmakból, amiket ekkor kellett elsajátítani. Az is elgondolkodtató, hogy ugyan ekkor az ötödikesek szintén nagyon alacsonyan teljesítettek.)
A második mérés alkalmával mindegyik iskola tanulói sokkal jobban teljesítettek. Az
iskolaközpont átlaga 52% lett. Három iskola teljesített 50% felett. Az 1. és 5. iskola az elvárt
szintnél lényegesen magasabban. A 2. iskola 20%-os eredménye az első félévhez képest sokkal jobb, míg a 4. iskola 43%-os eredménye már bíztató.
A harmadik mérésben már a következő 6. osztályok eredményét mutatta, amik már az
első mérésnél jobbak az előző évieknél. Az iskolaközpont átlaga azonban itt 49%, ami az első
mérésnek majdnem duplája. Minden iskola ebben a mérésben résztvevő hatodikosai jobb
eredményt hoztak, mit az első mérésben résztvevő társaik. Ennek talán az lehet az oka, hogy
sok szó szerepelt az előző év kérdéseiből ebben a kérdéssorban, így a tanárok jobban rákészülhettek, vagy jobban figyelhettek egy-egy szó magyarázatára.
A 4. mérés az 1. iskola kivételével mindenhol jelentős csökkenést mutat. Ez érdekes
ellentéte az előző évfolyam 2. mérésének.
Az 5. mérés egy szintén új hatodik évfolyam esetében jó eredményeket mutatott. Az
iskolaközpont átlaga elérte az 50%-ot. A 4. iskolán kívül minden intézmény hozta az elvárásnál magasabb értéket. Az év végi mérés igazolhatja majd, hogy valóban elindult-e egy növekedési tendencia, vagy ez az eredmény csak egyszeri volt.

Történelmi szókincs fejlődése, 6. évfolyamok összehasonlítása mérésenként
3. mérés
4. mérés
5. mérés
1. iskola
78%
60%
65%
2. iskola
37%
12%
54%
3. iskola
40%
37%
45%
4. iskola
40%
21%
42%
5. iskola
31%
49%
54%
átlag
45%
36%
52%
Készítette a szerző 2010. október 21.

A 7. évfolyamok a 3. mérésben töltöttek ki először mérőlapokat. Ezek a gyerekek az első és
második mérés alkalmával 6. osztályosok voltak. A 3. mérésben az iskolaközpont átlaga 45%
lett, ami 5%-kal marad el az előzetes feltételezésemtől, de az eredmények elmaradnak a 2.
méréstől, ami előző évfolyamuk év végi eredménye azonos tanulóknál, hiszen akkor ők voltak
hatodikosok. A negyedik mérés eredménye csökkenést mutatott a 3-hoz képest. Egyetlen
esetben található növekedés, csak az 5. iskolánál.
Az 5. mérés a 2010-2011-es tanév első félévében zajlott. Az iskolaközpont átlaga itt
52% lett, minden intézmény javított az előző mérésben elért eredményéhez képest.
Történelmi szókincs 5. mérés, 8. osztály
1. iskola
2. iskola
3. iskola
4. iskola
5. iskola
átlag

54%
49%
42%
42%
22%
42%

Készítette a szerző 2010. október 21.

Az 5. mérésben részt vett 8. osztályosok eredményei nem biztatóak a továbbtanulás szempontjából, hiszen átlagosan a fogalmak, szavak 42%-kát ismerték.
Azonos osztályok szókincs fejlődésének összehasonlítása iskolánként és mérésenként
Történelmi szókincs. Azonos osztályok fejlődése 5-7. évfolyamig, iskolánként
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Az 1. és 2. mérés között a tanulók 5. osztályos korában emelkedés tapasztalható. Az első mérés az első félév végén történt, amikor a történelem új tantárgy. Ekkor a tanulók a fogalmak

javával még csak ismerkednek, az alacsony eredmények talán ennek a következményei. A
második félévben a gyerekek már elérték az elvárt 50%-ot. Szinte minden iskolánál jelentős a
tudásszint százalékos emelkedése. Az elvárt 50%-tól csak az 2. és a 4. iskola maradt el, de
eredményeik így is biztatóak. A másik három iskola kiugróan magasabban teljesített. A 6.
osztályos mérések, a 3. és 5. visszaesést mutatnak, ennek okát kereshetjük abban, hogy a
középkor talán nem olyan izgalmas és könnyű a gyerekek számára. Feltételezésem pedig nem
ez volt, én a középkort gondoltam jobban elsajátíthatónak, hiszen hasonló környezetről és
kisebb intervallumról van szó a tananyagban. Az 1. iskola eredményeit azonban így is nagyon
szépnek értékelem. Az iskolaközpont átlaga a harmadik mérésnél szinte nem tér el az elvárt
szinttől, hiszen 49% lett, de a második esetben, a 4. mérésben lecsökken 36%-ra, ami már
kevésnek bizonyult. A tanulók 7. osztályos korukban írták az 5. mérést, ahol az eredmények
már sokkal jobbak voltak. Az iskolaközpont átlaga 52%. Mind az 5 iskola közel teljesített az
elváráshoz, hiszen a 3. és 4. iskola elmaradása sem szignifikáns. Az eddigi, évfolyamonkénti
összehasonlítás azt mutatta, hogy az első félév minden évfolyamban nehezebbnek bizonyul az
év végénél, bár ebben az esetben a 6. osztályban nem ilyen eredmény született. Majd a 7.
osztály év végi eredményeinél tudom az itt szereplő gyerekeknél a következtetést jobban
levonni.
Történelmi szókincs. Azonos osztályok fejlődése 6-8. évfolyamig, iskolánként
1. mérés
2. mérés
3. mérés
4. mérés
5. mérés
1. iskola
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40%
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31%
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A 6. osztálytól mért gyerekek eredményei nagyon változatos képet mutattak. Az első mérés az
elvárásnak csak a felére sikerült. A 3. iskola 46%-os eredménye emelkedik ki az alacsony
teljesítések közül, de ez ebben az esetben csak viszonyítás, hiszen ez az érték sem éri el az
50%-ot. A második méréstől az 1. iskola százalékai már nagyon biztatóak, az előfeltételezett
50% felett teljesítettek a gyerekek. A 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredménye
azonban náluk is alacsonyabb. A másik négy iskolánál csak elvétve tapasztalható jobb
teljesítés.
Történelmi szókincs. Azonos osztályok fejlődése 5-6. évfolyamig, iskolánként
3. mérés
4. mérés
5. mérés
1. iskola
80%
75%
72%
2. iskola
48%
76%
51%
3. iskola
59%
65%
52%
4. iskola
45%
46%
22%
5. iskola
48%
47%
53%
átlag
50%
62%
50%
Készítette a szerző 2010. október 21.

A 2009-2010-es tanévben először mért, akkor ötödikes tanulók a 3. mérésben, az iskolaközponti átlagban elérték az előfeltételezett 50%-ot. A 4. mérés még magasabb százalékokat
mértem, az 5. mérésben mérsékelt csökkenés tapasztalható.
Tanuló táblázat a történelmi szókincs méréséről
A következő táblázat egy osztály mérési eredményeit mutatja be ötödiktől nyolcadik
osztályig.
tanuló
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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15.
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A mérés eredményeit mutató táblázatból leolvasható, hogy a tanuló az egymást követő
mérések során a húsz szóból mennyit ismert fel, magyarázott meg. Az eredmények változó
értéket mutatnak a tanulóknál. Ebben az esetben is jó lenne, ha mindig növekvő mértéket
tapasztalhatnánk, de a tananyag tartalmának eltérősége erre nem minden tanuló esetében
mutat lehetőséget. Elgondolásom szerint az 50% feletti teljesítés jónak mondható,de igazán
elégedettek akkor lehetnénk, ha a húsz szóból a tanulók nagy része 15-16-ot felismerne. A
nyolcadik osztályos eredmények már nagyon szépek, de ennek az is oka lehet, hogy azok a

szavak, amikkel ekkor találkoznak a gyerekek tanulmányaik során, már gyakrabban használatosak a közbeszédben, mit például a kor középkorra vonatkozó szavak.
A mérések eredményeinek elemzését minden szaktanár megkapja, így látja a hiányosságokat. A mérés felhívta arra is a figyelmet, hogy a szakszavak hiányos ismerete is indokolhatja egy tantárgyban elért tanulói eredményeket. A pedagógusok sokkal jobban odafigyelnek
most már arra, hogy a gyerekek megértsék és elsajátítsák azokat a szavakat, amik a történelem
tanulásához, megértéséhez szükségesek.
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ROMOLÓGIA

HEIDER CSILLA
A CIGÁNY NEMZETISÉGI NEVELÉS ÉS OKTATÁS HELYZETE
A VÁLTOZÁSOK TÜKRÉBEN

„A cigányok a föld borsa.
Ez a távoli Indiából érkező erős fűszer minden konyhában megtalálható.
Nem kell belőle túl sok a levesbe, de hiányozna, ha egy csipetnyit sem tennénk bele.
Fekete szemű, lángoló érzésű, könnyen meghatódó,
ízes és furcsa beszédű, gazdag szívű cigánytestvérek,
szeretni foglak benneteket.”
(André Berthelemy)

Összefoglaló
Jelen tanulmány a fővárosi kerületekben cigány nemzetiségi nevelést-oktatást vállaló köznevelési intézmények helyzetét, nagyságrendjét vázolja fel. A helyi közösségek motiváltsága,
elvárása megcélozza a nemzetiségi nevelés-oktatás iránti igényt, mely biztosítja a tanulók számára a népcsoport kulturális értékeinek, hagyományainak, nyelveinek megismerését. A kutatás statisztikai adatokra építve térképezi fel, hogy a fővárosban hol és milyen formában
történik cigány nemzetiségi feladatellátás.
Kulcs- és tárgyszavak: roma/cigány közösségek, területi elhelyezkedés, intézmények,
nyelvhasználat, népismeret, helyzetkép, irányelvek
Status Quo of Roma/Gypsy Minority Nationality Education in the Reflection of Changes
Summary
The present study is a glance at educational settings offering Roma/Gypsy minority nationnality education in the Hungarian capital. Expectations and motivations of local communities
aim at the demands of minority-nationality education that enables students to acquire cultural
values, traditions and languages of a particular minority. The research built on statistic data
gives on overview of the relevant activities concerning the status quo of the Hungarian
capital.
Keywords: Roma/Gypsy communities, localities, language use, folklore, status quo,
governing principles
Cigány nemzetiség

Ki a cigány? Ladányi és Szelényi szerint ez a kérdés tudományos igénnyel aligha megválaszolható, hiszen sokféleképpen közelíthető meg. „A magyar cigány nemzetiséget választóknál
nyilvánvalónak látszik a kettős identitás. Tudjuk azonban – és hangsúlyoztuk is –, hogy kettős
identitásúak a magyar nemzetiséget választók is. És nem tudjuk, csak találgatjuk a magyar
cigány nemzetiség választásának jelentéseit. Lehet olyan jelentése, hogy magyar is vagyok,

meg cigány is vagyok, de lehet más jelentése is… és számukra a magyar cigány önálló nemzetiség, amely különbözik a cigánytól is, a magyartól is.” (KEMÉNY-JANKAY, 2003. 2.)
Az eddigi népszámlálási adatok érdekessége, hogy szignifikánsan különbözik a becsült
és egyéb módon mért ugyanazon évi adatoktól. Az előbbiben magukat cigány származásúnak
vallók száma jelentősen kevesebb, mint az utóbbiak esetében, és csökkenő tendenciát mutat.
Mindössze 190 ezer fő vallotta magát cigány közösséghez tartozónak. Más mérési eredmények információi alapján számuk megközelíti a 700 ezret is. Egyes értelmiségiek azt állítják,
ez a szám az egymilliót is eléri. Mi lehet ennek az oka? A cigány lakosok –feltételezhetően az
asszimiláció miatt- többsége elhagyta a hagyományos életformát, nem beszéli, nem használja
a cigány nyelvet, magyarnak vallja magát. Vannak, akik a társadalmi előítéletek miatt titkolni,
elhallgatni kívánják származásukat. „… a roma identitást felvállalni a masszív előítélek miatt
nem könnyű” (GYÖRGYI- KŐPATAKINÉ, 2011: 378)
„A 2011. évi népszámlálási adatok feldolgozásakor nem mindenkit fognak ahhoz a
nemzetiséghez, illetve nyelvi közösséghez sorolni, amelyhez nyilatkozata alapján tartozni kívánt.”1 Megállapítást nyert, hogy a KSH kódjai nem alkalmasak a magyarországi nemzetiségek különböző történelmi, nyelvi és kulturális hagyományokkal rendelkező csoportjainak teljes körű feltérképezésére. A cigányok három nagy csoportja közül csak a beást határozták
meg nemzetiségként, a romani nyelven beszélő oláh cigányok és a magyar anyanyelvű romungrók kimaradtak a jegyzékből. Így az a cigány, aki azonosságtudattal rendelkezik, vállalja
hovatartozását, ismeri népcsoportját, és legjobb szándékkal kinyilatkozná ezt – képtelen a
kódoláshoz illeszkedni.
Tény, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek között legszámosabb – anyanyelvi
közösségként is – a cigányság. Ez a több mint félmilliós népesség nem egyenletesen oszlik el
az ország területén; bizonyos országrészek, megyék, települések jóval nagyobb koncentráltságot mutatnak a cigány lakosok tekintetében.
Cigány népesség a fővárosban
A főváros cigány lélekszámát 80-100 ezer körülire becsülik. Kemény István és Jankay Béla
kutatásai alapján kimondható: a nagyvárosokban jellemzően gyakoribb a cigány nyelvű, identitású lakosok száma. Budapesten mégis jelentősebb a magyar anyanyelvű cigány nemzetiségűek előfordulása. Ennek befolyásoló tényezője lehet a cigány politikai szervezetek jelenléte.
A belvárosban feltűnik a hangszerrel közlekedő, zenélni induló muzsikus cigány és a
tradicionális viselet szimbólumait hordozó oláh cigány lány vagy asszony. Utóbbiak beszéde
ízes, hangos, időnként kódváltó. A romani nyelv különféle dialektusait beszélik. A nyelvelhalás előtti időszakot éljük, mert jól érzékelhetően zsugorodik a cigány nyelvhasználók
száma. Széchenyi István állítása szerint „Nyelvében él a nemzet", így a nemzetiség is.
Felmerül a kérdés, hogy milyen lehetőségük van a gyerekeknek, a tanulóknak - az esetleges otthoni környezeten túl- népük, egykori anyanyelvük megismerésére intézményes keretek között.
Józsefvárosi helyzetkép
A cigány népcsoport előfordulása a főváros VIII. kerületében a legintenzívebb. Lélekszámuk
a kerületi lakosság arányában: 79513/2536 fő.2 Speciális a cigányság helyzete a tekintetben is,
hogy nemzetiségi identitásuk mértéke jóval inkább meghaladja kulturális azonosságtudatukat.
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A népszámlálás nemzetiségi adatainak feldolgozásáról, AJB-1916/2012. (NEK-1009/2011)
Forrás: KSH Népszámlálás 2001, Kisebbségi Kalauz 2007

Az óvodák, általános iskolák gyermek/tanuló létszámának többsége roma származású
(romungró, oláh). A cigány népismeret műveltségi terület jelen van az intézmények nevelőoktató programjában, ellenben a választható nyelvoktatás csak nyomokban figyelhető meg,
pedig a résztvevők részint nyelvhasználók. Legnagyobb számban a Magdolna Negyedben
élnek, ahol Józsefváros minden hátránya kulminálódik. Ebben a városrészben található a
kerület összes cigány nemzetiségi nevelést-oktatást vállaló köznevelési intézménye. Miről ad
tanúbizonyságot a kerület szinte páratlan, nem mindennapi térsége?
Ez a térség kedvező földrajzi fekvése ellenére ma talán Budapest legnagyobb
összefüggő krízisterülete. Ennek oka történeti, társadalmi fejlődésének negatív alakulásában,
gazdasági szerepének leértékelődésében keresendő. Egyes részei kifejezetten a nagyvárosi
szegénynegyedek arculatát mutatják. Környezeti állapota erősen leromlott, lepusztult lakóépületek, kis alapterületű, komfort nélküli lakások, halmozottan hátrányos helyzetű családok magas koncentrációja, felülreprezentált roma népesség, szegregáció jellemzi. Itt a legmagasabb a
halandósági-, legnagyobb a munkanélküliségi-, legalacsonyabb az iskolázottsági-, képzési
szint. Súlyos problémát jelent továbbra is az illegális prostitúció, a kábítószer élvezet és terjesztés. Kétszer annyi a bűncselekmény, mint a teljes kerületben. Ez a Magdolna Negyed.
Tizenkettőezer ember él itt. A gyerekek ebből a miliőből érkeznek a köznevelési intézményekbe.
A Magdolna Negyed (továbbiakban: MN) Program 15 éves kerületfejlesztési stratégia,
rehabilitációs tervezet a legkülönfélébb programokkal. Célja, hogy adott terület újra Józsefváros lakható részévé váljon, és képes legyen megtartani keskeny középrétegét; minőségi életet
kínáljon, várjon el a különböző társadalmi hátterű és kultúrájú lakónépessége részére/részéről.
1. táblázat
A Magdolna Negyed társadalmi jelzőszámai












A 0-8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkező személyek aránya
a 15-60 évesek körében
A gazdaságilag aktív népesség aránya a lakónépességhez
viszonyítva
Munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív népességhez
viszonyítva
Legalább egy munkanélküli családtag a háztartások számához
viszonyítva
A rendszeres szociális támogatásokból számított lokációs indexek
Komfort nélküli lakások aránya
Túlzsúfolt lakások aránya I. (EU - szobánkénti laksűrűség > 1
fő/szoba)
Túlzsúfolt lakások aránya II. (KSH - szobánkénti laksűrűség > 2
fő/szoba)
Díjhátralékosok aránya az önkormányzati bérlakásban élők között
Díjhátralékosok aránya a saját tulajdonú lakásban élők között
Bűncselekmények áldozatává vált háztartások aránya az elmúlt egy
évben

35,0 %
40,3 %
12,6 %
11,0 %
1,25-2,4 %
21,0 %
39,9 %
13,8 %
16,8 %
12,0 %
11,7 %

Forrás: Magdolna Negyed Kérdőíves Vizsgálat, 2007 Rév8 Zrt., JÖK PmH. Népjóléti Osztály, 2007
KSH népszámlálás, 2001

Nemzetiségi nevelés és oktatás
A nemzetiségi oktatás gyökerei az 1868. évi XXXVIII. Törvénycikkhez kötődnek, mely a
népiskolai közoktatás tárgyában az A) Elemi népiskolák 58. § kimondja:
„Minden növendék anyanyelvén nyerje az oktatást, amennyiben ez a nyelv a községben
divatozó nyelvek egyike. Vegyes ajkú községekben ez okból oly tanító alkalmazandó, ki a
községben divatozó nyelveken tanítani képes.”3
A nemzetiségek oktatásáról hozott törvények ezt az elvet napjainkig fenntartják. A nemzetiségi nevelés-oktatás célja és feladata megegyezik a köznevelés funkcióival. Sajátossága,
hogy intézményi keretek között lehetőséget ad a cigány nemzetiségi nyelvek tanulására.
Biztosítja a sokszínű népcsoport történelmének, életmódjának megismerését. Megmutatja
gazdag, folyamatosan változó kulturális értékeit, és annak átörökítési módjait. Erősíti a nemzetiségi közösséghez tartozás érzületét, segíti a tanulót identitása vállalásában, tudatosításában.
A 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv (NAT) kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról4 tartalmazza a nemzetiség iskolai oktatásának irányelveit. A
NAT-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és műveltségi tartalmak - az
adott képzési szakaszok ismeretanyaga és követelményrendszere – a kerettantervi dokumentumokban realizálódik. A népismeret tárgykörébe tartozó – életkori sajátosságoknak megfelelő- ismeretanyag átadására bármely évfolyam esetében heti egy tanórát (évi 37 tanórát)-,
míg a romani és/vagy beás nyelv oktatására kettő helyett legalább három tanórát határoz
meg a dokumentum. A feladatellátó hely a pedagógiai programot és a helyi tantervet az
irányelvek figyelembevételével készíti el.
Nemzetiségi oldalról közelítve „egyrészt szükséges, hogy az egyén létrehozhassa
kölcsönösségen alapuló kötődését valamely csoporttal, másrészt képes legyen e csoportból
„kilépni”, s más csoport normáit (tágabb értelemben kultúráját) értelmezni, létezését értékmentesen (azaz értékhierarchiába helyezés nélkül) elfogadni” (VÁMOS, 2003: 4). Péli Tamás,
a cigány származású festőművész igen szemléletesen fogalmazta meg népének kettős
identitását: „Két aranypántot viselünk homlokunkon; egyik cigány identitásunk, másik meg
magyar kultúránk” (SZABÓNÉ, 2012)
A nem cigány származásúak számára is elengedhetetlen a velük élő nemzetiségek, köztük a cigányság múltjának, jelenének tényszerű ismerete a békés egymás mellett élés
érdekében, hiszen sokak számára csupán érzelmekkel átszőtt, felületesen vagy teljességében
ismeretlen világ ez. A pedagógia eszközeivel segíti az önismeret, az azonosságtudat, az empátia fejlesztését, a nem cigány származásúak toleranciáját, inkluzív magatartását, a cigányság
alkalmazkodását, integrációját. A nevelés és oktatás feladatai nem korlátozódhatnak csupán
ismeretek átadására és készségek fejlesztésére. Élményekkel teli közegben, cselekvés- és
projektorientált oktatási formákban, a fokozatosság elvének megtartásával kell a diákokat
bevezetni a nemzetiség történelmébe, földrajzába, néprajzába, nyelvészetébe, irodalmába,
művészetébe. A népismeret műveltségi terület mind szélesebb spektrumának megismerése,
eseményeinek mélyebb megélése a tanulók nyitottságát, érzékenységét eredményezheti más
népcsoportok, nemzetiségek és kultúrák el- és befogadásának tekintetében.
A műveltségi területtel történő ismerkedés már az óvodában kezdetét veheti. Betekintést
enged a cigány és nem cigány származású gyerekek számára a népcsoport kulturális értékeibe.
Az iskola továbbépít– a tanrendi kereteken túl- nemzetiségi kulturális programokon történő
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1868. évi XXXVIII. törvénycikk, Törvények, jogszabályok, CompLex Kiadó
Magyar Közlöny 66. szám 3. számú melléklet

élményszerzéssel, tevékenységek gyakoroltatásával. Gyakran tapasztalom, hogy a nemzetiségi oktatást végző intézményes rendszerbe belépő-, vagy később csatlakozó-, magukat cigány
származásúnak valló tanulók népcsoportjukról alig valamit, vagy szinte semmit sem tudnak.
Az iskolában szembesülnek gyökereikkel, családjuk hovatartozásával.
Leginkább a ma eseményeit a médiában megmutatkozó cigány származású énekeseket,
a negatív előjelű, népcsoporttal kapcsolatos híreket illetve személyes közösségük mindennapi
eseteit ismerik inkább emocionális töltettel, mint objektív megközelítéssel.
És micsoda büszkeség, öntudat domborodik, ha roma/cigány származású neves személyekről, tetteikről, alkotásaikról, társadalmi elismertségükről, megbecsülésükről hallanak. Ezt
a pozitív mintaadást, példamutatást erősíteni, nyomatékosítani szükséges. Például Lakatos
Menyhért cigány származású József Attila–díjas, európai hírű író nevelő szándékú intelmével:
„Ha élni akartok, tanuljatok meg úszni. A boldogság ott van valahol a túlsó parton, és
azt senki nem hozza át a ti szép szemetekért.” (LAKATOS, 1982)
A 2011. évi CLXXIX. törvény5 nemzetiségek jogairól 22. § (3) kimondja, hogy a
nemzetiséghez tartozó gyermek, diák szülője döntésétől függően roma – e megnevezést használja a nemzetiségi törvény- nemzetiségi köznevelésben vehet részt, ami folyhat kizárólag
magyar nyelven, de a szülők igényei alapján az intézményfenntartó köteles biztosítani a roma
nyelv (romani, illetve beás) oktatását is. Legalább nyolc, azonos évfolyamot megjelölő,
azonos nemzetiséghez tartozó szülő írásos nyilatkozata szükséges a kezdeményezéshez. A
köznevelési intézmények irataiban – a közélet vegyes szóhasználatának mintájára- váltakozva
találkozunk roma és cigány kifejezésekkel. A politika, az oláh cigányok közössége a roma
szóhasználatot tudja magáénak. Az 1993-as londoni I. Roma Világkongresszuson – többek
között – megállapodtak abban, hogy a különböző néven ismert cigány népcsoportok közös,
hivatalos megnevezése a roma lesz. Megfogalmazták a romani nyelv standardizációjának
szükségességét; ideiglenes jelleggel a lovari dialektust fogadták el. A cigány megnevezést –
pejoratív értelmezései ellenére – a beás népcsoport preferálja. A köznevelés dokumentumai a
tágabb tartományú cigány elnevezést alkalmazzák.
Budapesti körkép cigány nemzetiségi nevelés-oktatás tárgykörben
A 2006/2007-es és az elmúlt tanév statisztikai adatait alapul véve vizsgálom a különböző
típusú feladatvállaló helyek (I) és résztvevőik (R) számának alakulását.
2. táblázat
Cigány nemzetiségi nevelést-oktatást vállaló feladatellátó helyek és résztvevőik száma
Budapesten
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CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

óvoda

VI.
VII.
VIII.
XI.
XVIII.
XXI.
Összesen

I
8
1
1
1
11

R
430
166
129
40
765

2006/2007
általános
középiskola
iskola
I
R
I
R
(1) (441)
7 1682
7 1682 (1)
(441)

óvoda
I
12
1
1
1
15

R
456
0
26
45⌂
527

2011/2012
általános középiskola
iskola
I
R
I
R
1
201
1
94
6
978
1
65
6
978
3
360

Forrás: Közoktatás-statisztikai adatgyűjtés, 2006/2007 és 2011/2012 alapján Heider számításai
Magyarázat: A táblázat a főváros cigány nemzetiségi nevelést-oktatást vállaló köznevelési intézmények (I) és
résztvevői létszámok (R) alakulását mutatja.

A kisdedeket nevelő intézmények közül –fővárosi szinten- alig néhány óvoda vállal cigány
nemzetiségi nevelést. Egy-egy kerületben elvétve találunk feladatellátó helyet. Így volt ez öt
évvel ezelőtt is, manapság is. Józsefváros a vizsgált 2006/2007. évben már nyolc nemzetiségi
nevelést kínáló óvodával jeleskedett, és számuk mára tizenkettőre duzzadt. Szintén
számottevő, – ha mennyiségük tekintetében stagnáló is – a kerület ezen arculatú általános
iskoláinak mennyisége. A hétről hatra módosult intézményi mutató a fenntartó általi
átszervezés, összevonás következménye. Különös, hogy a kerületenkénti cigány lakónépesség
nagyszámú előfordulását a hetedik- és a kilencedik kerületben nem követi cigány nemzetiségi
óvodai és általános iskolai feladatvállalás ”… a középfokú oktatási intézményekben pedig
inkább csak kivételszerűen szerveznek ilyen oktatást” (GYÖRGYI- KŐPATAKINÉ, 2011:378). A
feladatvállaló középiskolák száma csupán három a fővárosban. Intézménynév szerint: a Kalyi
Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény legnagyobb tanulói létszámmal (VI.), a Montessori Erzsébetvárosi Gimnázium
(VII.), és a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ (VIII). Korábban
csakis a Kalyi Jag iskola reprezentálta középiskolás fokon a cigány nemzetiségi nevelésoktatást, ahol a tanulói létszám 2011/2012-es tanévre több mint 50%-kal csökkent.
Az intézmények számának növekedése mellett figyelemfelkeltő a résztvevők
létszámának drasztikus csökkenése. Az óvodai csöppségek száma átlagosan 53,75 főről 38
főre redukálódott. Az intézményi mutatók alakulása a demográfiai ismérveken túl a toborzás
sikerességének, a kiválasztásnak és a fenntartó engedélyének együttes leképezését is jelenti.
Az általános iskolai tanulói létszám hanyatlása ugyanolyan látványos. Egy-egy intézményben
előfordul 50%-os visszaesés is. Az állítás a feladatellátó helyek zömére igaznak bizonyul.
Elmondhatjuk, hogy öt esztendő elteltével a cigány nemzetiségi nevelés-oktatásban
résztvevők összlétszáma 29, 025%-kal, majd egyharmadával csökkent.
3. táblázat
A józsefvárosi feladatellátó helyek résztvevőinek létszáma
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nyelvoktató -második
anyanyelvű/kétnyelvű -romani

nyelvoktató -első
⌂
nyelvoktató -beás


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ö

óvodák
2006/07
Baross u.
56
Bláthy u.
Csobánc
100
Dankó u
Koszorú
69
Kun u.
56
Rákóczi
20
Somogyi
Szigony
Szűz u.
58
Tolnai u.
58
Vajda u.
13
430

2011/12
60
18
67
56
48
20
6
38
37
58
20
28
456

általános iskolák
2006/07 2011/12
Erdélyi
123
137
Köztárs.
115
Losonci
619
305
Német u.
267
132
Práter u.
254
141
Somogyi
178
153
Vajda u.
126
110

1682

középiskolák
2006/07 2011/12
Tolnai
65

978

65

Forrás: Közoktatás-statisztikai adatgyűjtés, 2006/2007 és 2011/2012 alapján Heider számításai

A kötelező feladatellátás mellett áttekintem, hogyan valósul meg Budapest köznevelési
intézményeiben a választható cigány nyelvek oktatása.
A cigányság nyelvei közül túlnyomó részt romanit, annak dialektusait (főképp a lovárit),
a legkisebb lélekszámú beás cigány közösség tagjai a beás nyelvet, annak tájnyelveit (a legelterjedtebb árgyelánt) beszélik. A romani/beás nyelvet tanulók között többen lehetnek − és a
gyakorlat igazolja, Józsefváros köznevelési intézményeiben is szép számmal vannak −, akik
valamilyen szinten már részesei ennek a kultúrának. Mi a romani, a beás nyelv és irodalom
tantárgyak célja? A tanulók megismertetése olyan nemzetiségi nyelvekkel, amiknek használói
nyelvi, kulturális sokszínűségre tesznek szert, majd ez a megszerzett nyelvi eszköz biztosítja
számukra a határainkon túl élő cigány nyelvi közösségekkel történő kommunikációt, a cigány
irodalom írott és olvasott remekeinek műélvezetét. „…az ezeket beszélők számára az irodalmi
cigány nyelvek megtanulása is erőfeszítést kíván.”(GYÖRGYI- KŐPATAKINÉ, 2011: 378).
4. táblázat
Cigány nemzetiségi nevelést-oktatást vállaló feladatellátó helyek száma Budapesten
2006/2007
2011/2012
óvoda
ált. isk.
középiskola
óvoda
ált. isk.
középiskola
I
R
I
R
I
R
I
R
I
R
I
R
Összesen
11 822 7 1682
15 527 6
978
3
360
magyar nyelven
Összesen
1 40
0
0
(1) (441) 1
45
0
0
1
201
cigány nyelven
Józsefvárosban 8 487 7
1682
12 456 6
978
1
65
magyar nyelven
Józsefvárosban 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
cigány nyelven
Forrás: Közoktatás-statisztikai adatgyűjtés, 2006/2007 és 2011/2012 alapján Heider Csilla számításai
Magyarázat: A táblázat a főváros cigány nemzetiségi nevelést-oktatást vállaló köznevelési intézmények (I) és
résztvevői létszámok (R) alakulását mutatja.
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Egyetlen budapesti óvodai feladatellátó helyen létezik nyelvoktatás, a XXI. kerületi Kovács
Zoltán Alapítványi Óvoda és Kollégiumban, ahol évek alatt a legváltozatosabb nyelvoktató
formákat regisztrálták: anyanyelvű/kétnyelvű – romani, nyelvoktató – első, majd a legutóbbi
tanévben– a beas nyelv került előtérbe. Valószínű, hogy a kollégiumi ellátórendszer széles
tárházat biztosít minden nyelvoktató forma kipróbálására.
A nyelvoktatást, mint opcionális feladatot egyetlen fővárosi általános iskola sem tudja
magáénak. Az információ magáért beszél.
Szintén egyetlen középiskolában, a Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben zajlik romani nyelvátadás. A szakközépiskolában tanulók száma 60 fő és a szakiskolások száma 141 fő, együttesen 201 fő vesz
részt a programban. A statisztikai adatok szerint 5 évvel korábban még 441 fő tanulta a nyelvet. Csak bízni tudunk az adatok hitelességében, vagyis abban, hogy a hivatalosan lejelentett
létszám azonos a valódival, s tényszerűen ennyi diák sajátítja el a cigány irodalmi nyelv
bizonyos szintjét.
Az irányelvek módosítása előtti heti 2 nyelvóra – időkeret szabad felhasználásával –
nem igazán tette megalapozottá a kötelező cigány népismeret idegen nyelven történő oktatását. Természetesen kizárta ennek lehetőségét a nyelvoktatás hiánya is. Így a hazánkban élő 13
nemzetiség között kizárólag a cigány népismeret anyagának átadása megengedett magyar
nyelven.
Néhány gondolat a feltételrendszerről
Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy a nemzetiségek között miért kedvezőtlen a cigány szakirányú terület ellátottsága. A személyi és tárgyi feltételek taglalása során kiderül, hogy a népismeret műveltségi terület szakemberekkel megfelelően ellátott, mivel a felsőoktatási intézmények folyamatosan bocsátanak ki képzett pedagógusokat. Segédanyagok is napvilágot látnak,
de a tankönyvvé nyilvánítás szabályainak szigorúsága, a szakma véleményének megosztottsága miatt csupán a nagyrészt idejétmúlt, tízéves Ligeti-féle cigány népismereti tankönyv maradt fenn a 7-12. évfolyamos tanulók számára. Most azonban megjelenik egy alsó tagozatos
tanúlók részére készített, tankönyvvé nyilvánított kiadvány. Egyáltalán nem állnak rendelkezésre foglalkoztató-, munkafüzetek, feladatlapok, szemléltető eszközök, elegendő mennyiségű
hanghordozó anyagok. Így a pedagógusok továbbra is önmaguk kreativitására, gyűjtésére
hagyatkozhatnak. Nyelvoktatás tekintetében még mostohább a helyzet. A legfontosabb és
legaktuálisabb feladat a nyelvtanárképzés beindítása lenne, melynek biztosítása az állam
feladata. Tankönyvek szintúgy nem léteznek. Jelenleg első osztályos kisdiákok számára írt
romani és beás könyvek bírálata zajlik.
Összefoglaló
Igen csekély azon köznevelési intézményeknek száma a fővárosban, ahol motiváltak a cigány
nemzetiségi nevelés-oktatás bevezetésére annak ellenére, hogy a cigány népesség szinte minden kerületben jelentős számban jelen van, és a nevelési-oktatási rendszerbe belépő cigány
származású gyermekek száma is növekvő tendenciát mutat. Ötéves időtartam alatt gyarapodott az intézmények-, ellenben fogyatkozott a résztvevők mennyisége. Az intézménytípusok közül jellemzően az óvodák és az általános iskolák vállalják e feladatellátást. A fővárosi
középiskolák esetében alig találunk példát. Ezen intézmények többsége a belvárosban található.

Tény, hogy a cigányság által legsűrűbben lakott földrajzi terület a fővárosban a VIII.
kerület, Józsefváros. Ma Budapest 24 cigány nemzetiségi nevelést-oktatást végző köznevelési
intézménye közül 19 itt üzemel. Mennyiségük dicséretes, ellenben minőségi munkájuk vizsgálata, így tevékenységük intenzitása, mélysége, eredményessége további feltárást kíván.
Annál is inkább, mert a nemzetiségi programban az alapfeladatokon túl biztosítani kell a
tehetségkutatás és tehetséggondozás feladatait is. Minden tanévben megrendezésre kerül az
országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek között a cigány népismereti
műveltségi verseny, ahol a legeredményesebb 5-8. évfolyamos cigány és nem cigány
származású diákok mérhetik össze tudásukat. A budapesti feladatellátó helyek közül eddig
csupán egyetlen józsefvárosi iskola nevezett és versenyzett. A pedagógusok számára minél
több lehetőséget kell biztosítani tapasztalataik, bevált, jó gyakorlataik kicserélésére, segédanyagok összeállítására, szakemberekkel történő konzultációkra, képzésekre.
Ahhoz, hogy a nevelés-oktatás színterén megjelenhessen a sokszínű, gazdag cigány
nemzetiségi matéria, több tényező együttes meglétére van szükség. A műveltségi terület bevezetése nagymértékben segíti a variábilis nemzetiségi világ objektív szemléletét, a nemzetiségi
jogok megismerését. Össztársadalmi érdek az értékes, együttműködő roma/cigány származású
illetve toleráns, befogadó nem cigány gyermekek/fiatalok nevelése-oktatása. A demográfiai
előrejelzések szerint az elkövetkezendő években jóval több roma/cigány származású gyerek
lép be az iskolarendszerbe.
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KOKAS DÓRA
NŐNEVELÉS ÉS NŐI SZEREPEK EGY OLÁH CIGÁNY KÖZÖSSÉGBEN

Összefoglaló
A tradicionális roma/cigány családok már korán, egészen kisgyermekként a későbbi családanya, feleség, meny, illetve családfő, férj szerepre orientálják a fiatal generációkat. A hagyománytudat elsődlegessége miatt a szocializáció során nincs kiemelt szerepe az iskolának és a
másodlagos szocializációs közegnek, mégis a társadalom által támasztott elvárásoknak is
valamilyen módon megfelelni igyekeznek a családok. Egy falu oláh cigány közösségének
leánynevelési stratégiáját írom le az iskolázottság oldaláról megközelítve.
Kulcs- és tárgyszavak: hagyománytudat, szocializáció, nők, iskolázás
Education and Roles of Women in a Vlach-Gypsy Community
Summary
Traditional Roma/Gypsy families orient the representatives of younger generations towards
their future family roles of mothers, wives, daughters in law or those of a family chair or a
husband. Due to priority of tradition-consciousness along socialisation school and secondary
socialisation agents do not have a significant role, however families make efforts to fulfil
demands of the broader society. I describe the education strategies concerning girls of a
Vlach-Gypsy community of a village, focusing on issues of education.
Keywords: tradition-consciousness, socialization, women, education
Bevezetés
„A rendelkezésre álló adatok szerint a roma nők többes, illetve interszekcionális hátrányokkal
szembesülnek; etnikai hovatartozásuk, nemük és társadalmi hovatartozásuk miatt. Különösen
súlyos kirekesztésnek vannak kitéve a foglalkoztatás, az oktatás, az egészségügy, a lakhatás
területén; ezen túl igen korlátozott a hozzáférésük a hosszú távú szociális ellátásokhoz, szociális juttatásokhoz, pénzügyi szolgáltatásokhoz, valamint igen korlátozottak a lehetőségeik a
közéleti és politikai részvételre” (BALOGH-KÓCZÉ, 2011).
Magyarországon három cigány csoport él: romungrók (71%), oláh cigányok (21%) és
beások (9%). (KEMÉNY, 1976). Szakemberek szerint ezek az arányok mára más képet mutatnak, de az adatfelvétel egy ilyen érzékeny változó esetében, mint a nemzetiség, meglehetősen
nehézkes.
A hazai cigányság területi elhelyezkedésére jellemző, hogy a beás közösségek túlnyomó
részben a Dél-Dunántúli Régióban (Tolna, Somogy, Baranya megye) élnek, oláh cigányok és
romungrók pedig elszórtan kisebb-nagyobb közösségeket alkotva az ország egész területén,
de koncentráltabban a fővárosban és Észak - Észekkelet Magyarországon, valamint az Alföld
északi részén.

Hagyománytisztelet az oláh cigány közösségekben
Minden cigány/roma1 közösség ápol szokásokat, tradíciókat, melyeket rendkívül fontosnak
tart, és melyek hozzájárulnak az identitás megőrzéséhez is. Közösségekként változó a hagyományok beágyazottsága, a mindennapokban való jelenléte. Egyes családoknál a nagyobb egyházi ünnepekhez kapcsolódó sajátos cigány/roma szokások élnek csupán, másoknál azonban a
mindennapi életet is átszövik a szabályok, elvárások.
A kulturális antropológia egyik alapelve a kulturális relativizmus szerint a különböző
közösségek nem hasonlíthatóak össze, hiszen minden kultúra egyformán fontos és értékes. A
romológiai témájú néprajzi kutatásokban nem is található olyan jellegű vizsgálat, mely arra
mutatna rá, hogy valamelyik csoport, közösség hagyománytisztelete erősebb lenne a többiével
szemben. Mindenki a saját szokásait érzi a legmegfelelőbbnek és a leghagyományosabbnak
(MÁTÉ, 2012).
Mindezeket elfogadva azonban tereptapasztalataim mégis arra engednek következtetni,
hogy az összevetés bizonyos szinten lehet indokolt. Miért ne lehetne megvizsgálni, hogy a
hazai nemzetiségek közül, mely közösségek tartják fontosabbnak a tradícióik, szokásaik
átörökítését a mai generációknak? Kik azok, akiknek hétköznapjaikat ugyanúgy szabályozzák
ezek a hagyományok, mint a nagyobb közösségi, egyházi ünnepeiket? Úgy vélem, mindezek
lehetnek etnospecifikusak is, amellett hogy a társadalmi-gazdasági-szociális helyzet befolyásolhatja.
Eddigi munkám során – akár kutatóként, akár civil szervezeti munkatársként – azt
tapasztaltam, hogy a hagyományos roma szokások megtartása az oláh cigány csoportban él a
legarchaikusabban. Egyetemi tanulmányokat folytató cigány női hallgatókkal készített interjúim során megkértem az adatközlőket, hogy mondják el véleményüket a másik két csoport
lánynevelési szokásairól a saját csoportjukban tapasztaltakhoz viszonyítva. Mindannyian
hangsúlyozták, hogy a férfi és női szerepekre történő felkészítés már gyermekkorban elkezdődik, azonban az oláh cigány közösségre tarják azt a legjellemzőbbnek, hogy a lányokat a
korai házasságra és a fiatalon történő családalapításra ösztönzik, és az a fajta karrierút, melyet
az iskolán keresztül lehet elérni, nem hangsúlyos.
Az oláh cigány közösségek lánynevelésre vonatkozó attitűdjei felvetik azt a kérdést,
hogyan tudják megtartani mindezeket a szokásokat, elveket egy olyan modern társadalomban,
ahol már a közösségi tudat szétesése körvonalazódik. Tereptapasztalataim azt mutatják, hogy
egy oláh cigány lány, asszony helyzete – elsősorban – a családja révén ráruházott szerepek
által van elrendelve. Ritka, hogy egy hagyományos oláh cigány család nőtagja inkább a
többségi társadalomban látott és tapasztalt női szerepekhez igazodjon, és felvegye a versenyt
nőtársaival az oktatás területén és a munka világában. Mindezek mellett meg kell találniuk a
helyes egyensúlyt a saját közösség és a társadalom által elvárt értékrend között is.
Tanulmányomban betekintést nyújtok egy folyamatban lévő kutatás elméleti hátterébe,
amely egy oláh cigány közösség gender szempontú megközelítésén keresztül vizsgálja az
iskolázottság leánynevelésre gyakorolt hatását.
A nőtörténet-írásról
A neveléstörténet mint diszciplína születése a német nyelvterületre és a 19. századra tehető, és
nagyon hamar begyűrűzött a magyar tudományos gondolkodásba is. A kérdéssel foglalkozó
1

Tanulmányomban a cigány/roma kifejezést abban az esetben használom, amikor egy-egy kijelentésem nem
csak oláh cigány közösségekre vonatkoztatható. Amikor jellemzően az oláh cigányokról értekezem, egymás
szinonimájaként, váltogatva alkalmazom a cigány és a roma terminusokat, mivel a közösség mindkét kifejezést
alkalmasnak tartja öndefiniálásra.

gondolkodók úgy vélték, hogy a pedagógiában van elsősorban gyakorlati majd később elméleti haszna a nevelés történeti feltárásának. Mára azonban már sokkal tágabb értelmezési keretet tulajdonítanak a diszciplínának, több részterülettel és kutatási fókusszal rendelkezik.
(KÉRI, 1997) A nőnevelés, nőtörténetírás is a neveléstörténet egyik lehetséges tárgya.
Évezredeken keresztül, amikor filozófusok, történetírók a neveléssel kapcsolatos gondolataikat leírták, a fiúk oktatására fókuszáltak, pedig a nőnevelés is régre nyúlik vissza, és egészen más utat járt be (PUKÁNSZKY, 2006: 10). A lánynevelés sajátosságai korszakonként, népcsoportokként, nemzetekként, közösségekként változó, de rendkívül színes képet fest. A sajátosságok összegyűjtése azonban nehézségekbe ütközött, hiszen a nők a történelmi események
hátterében húzódtak meg, nem vagy alig hagytak hátra forrásokat (PETŐ, 2009).
A nőtörténetírással ma már világszerte és hazánkban is sokan foglalkoznak. A kutatók a
nőket teszik a történelmi elemzés középpontjába, a politikai elemzések, társadalmi változások
vizsgálata során (PETŐ, 2009), illetve arra is fókuszálnak, hogyan feminizálódhat az oktatás.
A társadalmi nemekhez való viszonyunkat erősen befolyásolhatja az iskola által használt
tankönyvek képi világi is. A társadalmi egyenlőtlenségek egyik fontos szelete a férfi és női,
hagyományosnak vélt szerepekből adódik, ezért is különösen fontos, hogy az iskola a rejtett
tantervvel és a tankönyvek által mennyire közvetíti a társadalomban fellelhető nem-specifikus
elvárásokat, értékeket, és ez által hozzájárul-e a társadalmi egyenlőtlenségek újratermeléséhez
(KERESZTY, 2006: 7).
Cigány/roma közösségek leányneveléséről nem, nőképéről már több tanulmány született, többségük kulturális antropológiai megközelítésben. Aparna Rao a cigány nő általános
képét festi le, főként a tisztaság-tisztátalanság határvonala mentén ragadja meg a nő helyét és
közösségi szerepeit (RAO, 1996). Hasonló megközelítésben olvashatunk beszámolót Bakó
Boglárkától is, aki egy dél-erdélyi cigány közösség női normáit írja le (BAKÓ, 2006) vagy
Anna Lydakitól, aki a görögországi cigány nőképről értekezik (LYDAKI, 2006). Jellemző,
hogy a legtöbb cigány nőket a fókuszába helyező leírás a többségi társadalommal való kapcsolódási pontokon, vagy a házassághoz igazodó szokásrenden keresztül értelmeződik, és
mint a többségtől eltérő jegyeket hordozó „másik” hangsúlyozódik.
A lánynevelés lehetséges alapjai egy közösségben
Az egyén számára személyisége, motivációi és tanulási/önképzési szándéka szempontjából is
alapvető fontosságú, hogy milyen elsődleges és másodlagos szocializációs közegben nőtt fel.
Egy olyan kisebbségi tudattal – akár nemzetiségi, etnikai, vagy vallási – rendelkező egyén
számára pedig, akinek átszövi mindennapjait a közösségi hagyománytudat, ott a kulturális
átörökítés és a kisebbségi identitás is lényeges szerephez jut.
Egy magyarországi cigány közösséghez tartozó fiatal nő többes szerepbe kényszerül,
hiszen a közösségi tradíciók kijelölnek számára egy járható életutat, de az egyéni motivációk,
a kortárs-csoport hatása, vagy a többségi társadalomban tapasztaltak mutathatnak neki ettől
eltérő képet is. Az egyén vagy a család/közösség választása, hogy melyik mellett dönt, de
megpróbálhatja összeegyeztetni is a kettőt. Ez utóbbi esetében beszélhetünk kettős lojalitásról
(FORRAY, 1998).
A hagyományos cigány közösségekben már kiskoruktól fogva a leendő felnőttkori
szerepeikre nevelik a fiúkat és a lányokat is. A fiúk eltanulják apjuktól a pénzkeresés
fortélyait úgy, ahogy azt családjukban szokás. A lányok pedig a házi munka és gyereknevelés
mindennapjait sajátítják el. A lányok szempontjából talán még fontosabb, hogy átvegyék a
megfelelő, a közösség szempontjából elengedhetetlen értékrendet, normákat, szokásokat,
hiszen ők majd a későbbiekben egy másik családba kerülnek be házasságuk révén, ahol a
szüleiket is a lánygyermekük jólneveltségén keresztül ítélik meg.

Úgy tűnhet, hogy az értékrend alapján hasonlóan kötött a férfiak és a nők szerepe a
közösségben, azonban ez koránt sincs így. Alapvetően patriarchális társadalomszerkezet
jellemző a cigány közösségekre. Az asszony szava a szűk családon belül befolyásoló, de egy
férfinak sokkal több lehetősége adódik/adódhat, bátrabban tehet vágyai és céljai elérése érdekében. Aszimmetrikus presztízsviszonyként definiálható, hogy a maszkulinitás fogalmához –
többségében2 – magasabb presztízst társítanak, mint feminitáséhoz (BERTA, 2005: 76).
A közösségen belül a lányok és a nők szerepe életkoronként változik, sőt nem mindegy,
hogy hányadik gyermek vagy hányadik meny (“bori”) a családban. Egy fiatal lánynak még
nagyon sokat kell tanulnia, és bizonyítania ahhoz, hogy megbecsült asszony lehessen későbbi
élete során. A lányok a kezdetektől tisztában vannak azzal, hogy életkoruknak megfelelően
hol van, és idősebbként hol lesz a helyük a közösségben és a családban. Megtanulják, hogy mi
a feladatuk lányként, nővérként, menyként, anyaként, nagyszülőként és idős asszonyként egyaránt.
Egy ilyen kötött, a szokásrendszer által sűrűn átszőtt közösségben nehéz elképzelni, hogyan jelenik meg az önképzés, az önmegvalósítás a tanulásban és a munkaerő-piacon. Mégis
tapasztalhatjuk, hogy vannak már olyan hagyományos közösségből származó nők, asszonyok,
akik a karrierjükre is ugyanolyan hangsúlyt fektettek, mint a tradíciók jelképes megtartására.
Mindezeket végiggondolva azonban felmerül a kérdés, vajon az iskolán keresztül elérhető
karrierutat választó lányoknak van-e helye a saját roma közösségükben, és ha igen, akkor miben ragadható meg?
A szocializáció és a kulturális átörökítés szerepe a továbbtanulásban
A továbbtanulási motiváció egyik döntő háttere az első és másodlagos szocializációs közeg
jellege. Erős kisebbségi, nemzetiségi öntudattal rendelkező közösség szempontjából a kulturális átörökítés is fontos szerephez jut a döntések meghozatalában, a célok kijelölésében – akár
családi, akár egyéni szinten.
Habermas életvilág („Lebenswelt”) meghatározása és az ahhoz alapot teremtett, Parsons
nevéhez fűződő cselekvéselméleti kezdeményezés minden szocializációhoz kapcsolódó kutatás forrását képezheti. Parsons szerint a szociális világ elméletének három vonatkoztatási
rendszere van: a társadalom („society”), a kultúra („culture”) és a személyiség („personality”).
„A szocializáció fogalma az emberi személyiség alakulására irányuló nézőpontból fogja át az
életvilágot, mert a szocializáció egyik legfontosabb funkciója a személyi identitás formálása.”
Ennek kialakulásához értelmezési keretekre van szükség, melyeket a kultúra elsajátítása,
belsővé tevése révén ér el a személyiség. (SOMLAI, 1997: 19)
Az egyén önképe és öntudata nagyban függ attól, milyen csoportokba tartozik, de attól
is, milyen különbségek vannak saját csoportja és a másoké között. Az identitással szorosan
összefügg, hogy az egyén miként határozza meg és mihez méri magát, milyen kulturális sémákat, szociális sztereotípiákat vonatkoztat önmagára. Herbert Mead úgy fogalmaz, hogy az
individualizáció és a szocializáció nem feltétlenül ellentétes eredmény, hanem ugyanazon
folyamatoknak két oldala. Az elméletének egyik kulcsfogalma a „szerepátvétel”, ami a szocializáció alapvető mechanizmusát jelöli. Mások szerepének és perspektívájának átvétele az
érvényes normák követésével jár, de ennek során az egyén is tárggyá válik önmaga számára.
Általánosított másikként definiálja ezt a jelenséget. (MEAD, 1973) A mead-i értelemben vett
szerepátvétel a cigány nők továbbtanulással kapcsolatos elhatározásaiban jelentős mérföldkőnek számít.
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Egy csoport társadalmi nem fogalmának némely eleméhez alternatív magyarázatok is társulhatnak, melyről
Berta Péter egy erdélyi gábor cigány közösségben végzett kutatásának összefoglalójában bővebben olvashatunk.
(BERTA, 2005)

A leánynevelés arcai egy kisközösségben
Kutatásom során egy Baranya megyei falu, Berkesd oláh cigány közösségében keresem a
válaszokat a leányneveléssel kapcsolatos kérdéseimre. “Gender megközelítésű” kutatásom során különös figyelemmel kellett lennem arra, hogy a társadalmi nemi identitás az egyén számára nem önmagától adott, hanem minden esetben egy olyan társadalmilag konstruált, különböző cselekvés- és értékmintázatok mellett történik, mely az egyén számára vonatkoztatási-értelmezési keretként szolgálhat az identitásgyakorlatok alkalmazása során (BERTA, 2005: 76).
A lány/nőnevelés vizsgálatába az iskolázottságot elsődleges indikátorként vontam be, a
szülők – elsősorban az anya – iskolai végzettségére, és a lánygyerekek iskolai motivációira
fókuszálva.
Fontos, hogy a társadalmi és iskolai karrier mellett pozitívan jelenjen meg az adott közösségre jellemző tradicionális karrierút is. A kulturális átörökítés lényege egy szimbolikus
világ fenntartása és folyamatos átadása. A kultúra átörökítésének talán legjellegzetesebb keretei a hagyományok, amelyek mintát nyújtanak a cselekvő egyén számára helyzete értelmezéséhez, bizonyos tipikus helyzetek megoldásához, a helyes viselkedés megválasztásához.
(SOMLAI, 1997: 70-71)
Diplomás cigány/roma nőkkel folytatott interjúk elemzése során az egyének iskolai előmenetelében azonosságot mutatott az adatközlők időgazdálkodása. Mindannyiuk időorientációja a jövőre mutató, ami elengedhetetlen a hosszú távú iskolai befektetéshez és a kívánt társadalmi felemelkedéshez (MELEG, 2006).
A kutatás részeként a strukturált interjúk során lehetőség nyílik az iskolai háttér hatására
bekövetkező külső és belső státuszváltás megragadására is.
A női szerep és a házasságkötés
Évek óta érdeklődéssel kutatom az oláh cigány családok, közösségek párválasztással, házasságkötéssel kapcsolatos legfontosabb szokásait, hagyományait, értékeit. Eleinte győri roma
nőkkel, asszonyokkal készítettem interjúkat a témában, a későbbiekben pedig pécsiek is bővítették ismereteimet.
Az élet egyik fontos fordulópontja a házasságkötés, hiszen az elköteleződés a fiatal feleségek számára egy új családba lépést is jelent. A férj szüleihez költöznek az ifjú házasok, ahol
az első naptól fogva a fiatalasszonyt az anyósa neveli tovább: olyan anyát, feleséget kíván
fiának, akit a saját családi értékrendje alapján a legmegfelelőbbnek tart. Egy olyan sokrétű,
alá- fölérendeltségi viszony alakul ki a meny és az anyós között, amely mindaddig tart, amíg a
meny is anyóssá nem válik (RAO, 1996). Az új családban egy reszocializációs folyamat indul,
ami a lánynevelés egészen új szintjét jelenti. Interjúkkal alaposabb képet kapok az elsődleges
szocializációs közeg és a reszocializáció leánynevelési stratégiáiról, kapcsolódási pontjairól,
eltérő mintázatairól.
A narratívák felvétele és elemzése lehetőséget nyújt a nőnevelés és a női szerepek megértésére a mindennapi élet során is, hiszen eddig egy különleges életszakasz, a házasságra
lépés oldaláról közelítettem meg mindezt.
A házasodási szokások megismerésén keresztül történő női szerepek megfigyelése az
oláh cigány közösségek leánynevelésének csak egy szelete. Kiesnek a vizsgálat fókuszából
azok, akik nem tudtak vagy nem akartak a közösség által elfogadott fiatal életkorban házasságra lépni. A kutatás ezeknek a véleményeknek az előtérbe helyezésével árnyalt képet tud
adni a közösség attitűdjeiről, a hagyományos életúttól való eltérésekről. Ilyen eltérő útként jelentkezik a magasabb iskolai végzettség megszerzésének vágya és az azon keresztül remélt
társadalmi megbecsültség. Ebben az esetben a családon belül feltételezhető a lányok nevelésének egy, a megszokottól eltérő mintázata.

Összegzés
A nőtörténet-írással, leányneveléssel foglalkozó kutatások, tanulmányok között sajátos helyet
találhatnak maguknak az etnikai közösségekre vonatkozó vizsgálatok. A magyarországi cigány/roma közösségek lánynevelésére fókuszálva megtalálhatjuk az egyetemes nőnevelési
irányokhoz kapcsolódó pontokat, és rávilágíthatunk az eltérő utakra is a történeti háttér
figyelembe vétele mellett, hiszen enélkül nem értelmezhetőek sem a pedagógiai, sem a neveléselméleti kérdések (KÉRI, 1997). Az összehasonlítás lehetőséget teremt a többség-kisebbség
közötti határvonalak megtalálására, és egyben közelítésére is.
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OLÁH DEZSŐ
CIGÁNY GYERMEKEK A RÓMAI KATOLIKUS HITOKTATÁSBAN
- A VÁCI EGYHÁZMEGYE HITTANÁRAINAK -

Összefoglaló
A tanulmány a Váci Egyházmegyében készült felmérés eredményeit mutatja be. A kutatás négy
különböző célt szolgált: Egyrészről vizsgálom a roma gyermekek viszonyát a hittel, másrészről bemutatom a roma és nem roma gyermekek miselátogatási gyakoriságát, végül feltárom a
hitoktatók véleményét e gyermekek hitoktatásáról, és a cigánysággal kapcsolatos attitűdjeiket.
Az elemzés és abból levont következtetések összesen 24 hitoktató véleményét tükrözik.
Kulcs- és tárgyszavak: cigány gyermek, hitoktatás, attitűd, közösség
Gypsy Children in Roman Catholic Catechism
- To Catechism Instructors of Vac Bishopric Summary
The study represents the survey outcomes of a research carried out in Vac Bishopric which
was carried out for four different reasons. One is to examine the relationship of Roma
children with faith, the other is to introduce mass-visit habits of Roma versus non-Roma
children, the third is to reveal views of catechism instructors of their own profession and last
not but least to find out attitudes of catechism instructors towards Gypsy children. The
analysis and consequences based on those reflect the opinion of 24 catechism instructors.
Keywords: Gypsy children, catechism, attitudes, communities
Bevezetés
A tanulmányomban azt vizsgálom meg, milyen az iskolás gyermekek kapcsolata az istenhittel, milyen attitűdökkel közelítenek a hittel kapcsolatos kérdésekhez. Válaszaikat összevetem a hitoktatók általános véleményeivel, valamint a cigánysággal kapcsolatos, attitűdjeivel
általában. A kérdések vizsgálatához bevezetésképpen néhány központi fogalmat tekintek át.
Kutatásomban központi fogalomként szociális attitűd fogalmát alkalmaztam. A kérdéssel foglalkozó széleskörű irodalomból is ezt emelem ki. Az attitűd tapasztalat révén szerveződött mentális és idegi készenléti állapot, mely irányító vagy dinamikus – késztető, mozgósító hatást gyakorol az egyén reagálására mindazon tárgyak és helyzetek irányában,
amelyekre az attitűd vonatkozik. A szociális attitűd tanult állapot, helyzet, amely különböző
szociális vagy kulturális tényekre, tárgyakra, személyekre vonatkozó értékelő viszonyulást jelent. Szervezi, szabályozza a szociális valóság jelenségeinek megismerését, a rájuk irányuló
viselkedést. Az egyén értékrendje tükröződik benne. Érzelmi, gondolati, és az ezekből eredő
viselkedési összetevői vannak. A szociális attitűdök hierarchikus rendszerben helyezkednek
el, melyet az érzelmek szerveznek (Hunyady, 1984, Secord-Backman, 1972). Szempontunk-

ból azt emelem ki, hogy a vallásra és a vallásoktatásra irányuló attitűdök befolyásolják a részvételt és viselkedést mind az iskolai, mind a templomi magatartásban.
A kutatást empirikus módszerrel, kérdőívvel és interjúval végeztem. A kérdőívek kérdéseinek összeállításában az interjúvázlatok kidolgozásában, valamint az elemző munkában is
témavezetőm útmutatásaira és személyes tanácsira támaszkodtam (Forray R. K. - Hegedűs T.
A, 2003).
A kutatás céljai

Jelen tanulmány a doktori disszertációm szerves részét képezi („A cigány nép kapcsolata
Istennel a vagy a hit nevelő hatása életükben”). Ez a tanulmány a Váci Egyházmegyében a
hitoktatókkal készült kérdőíves vizsgálat eredményeit foglalja össze. A kutatás céljai voltak:
megismerni a Váci egyházmegye településein a roma gyerekek kapcsolatát a hittel;
felmérni a cigány gyermekek hittanóra és szentmise látogatási gyakoriságát;
feltárni a hitoktatók véleményét a roma gyermekek hitoktatásáról;
megvizsgálni a hitoktatók cigánysággal kapcsolatos attitűdjeit.
A kutatás technikai háttere
A kutatás során hagyományos kérdőíves megkérdezést alkalmaztam, a kérdőíveket postán
jutattam el összesen 300 hitoktatóhoz a Váci Egyházmegyében. A megkeresett 300 hitoktató
közül 25 küldte vissza a kérdőívet a megadott határidőre. Ebből egy hitoktató üres kérdőívet
küldött vissza, mivel az ő hittanos csoportjába nem jár roma gyermek. Ezért mintám 24 fő
válaszait tartalmazza. A hitoktatók a kérdőív kitöltéséhez interjút készítettek a hittanórájukra
járó egyik roma gyermekkel.
A kérdőív szerkezetét két részre bontottam: Az első rész a hitoktató által kiválasztott
roma gyermekre vonatkozó kérdéseket tartalmazott, míg a második részben a hitoktatóknak a
roma gyermekekkel kapcsolatos hitoktatói tevékenységükről, valamint a romákkal kapcsolatos attitűdjeikről kérdeztem. A kérdőív tartalmazott nyílt (válaszlehetőségek nem voltak
adottak), valamint zárt (válaszlehetőségek adottak voltak) kérdéseket is.
Az első részben a roma gyermek családi körülményeiről, iskolai előmeneteléről lesz
szó, a második rész a roma gyermekek a hitoktatásban való részvételéről szól, míg a harmadik
rész a településeken tartott hittanóra, valamint a templomi közösség helyzetét fogja bemutatni. Végül pedig a hitoktatók a romákkal szembeni attitűdjeit fogom ismertetni.
Az eredmények értékelése során három statisztikai mutatókat használtam fel. Az első a
relatív gyakoriság volt, amely az egyes adatok előfordulásának számát adja meg százalékban.
A relatív gyakoriságra azért esett a választás, mert így az adatok könnyebben összehasonlíthatóak. Például relatív gyakorisággal azt vizsgáltam, hogy milyen arányban fordulnak elő
olyan hitoktatók, akik külön választanák a roma és nem roma gyermekeket a hitoktatásban. A
második módszer a kereszttábla volt, amely két változó együttes eloszlását adja meg egy táblában. Erre példa, hogy van-e eltérés a roma és nem roma gyermekek különválasztási hajlandóságában, a hitoktatásban aszerint, hogy az adott hitoktató járt-e már cigány családoknál
vagy sem. A harmadik módszer pedig az átlag volt, amely a gyakorisági eloszlások középértékét adja meg. Átlaggal azt vizsgáltam, hogy a településen hány gyermek jár hittanórára.
A gyermekek családi körülményei, iskolai előmenetele
Az 1. ábra mutatja, hogy hány hittanár csoportjába járt roma gyermek. A 24 megkérdezett
hittanárból 22 (92 százalék) fő nyilatkozott arról, hogy a hittanórára jár roma gyermek. Ezért

a kiválasztott roma gyermekekre vonatkozó kérdésekre adott válaszokat 22 fő esetében fogom
értékelni.
1. ábra

N=24

Mivel a válaszok olyan közösségekből érkeztek, ahol számottevő volt a cigány lakosság aránya, a megoszlás azt jelzi, hogy e családok gyermekei részt vesznek hitoktatásban.
A 2. ábra mutatja, hogy a hitoktatók által kiválasztott roma gyermekeknek milyen a
családi hátterűk illetve milyen anyagi körülmények között élnek. A kiválasztott gyermekek
fele szegény sorból érkezett a hittanórára, míg egyharmaduk átlagos anyagi körülmények között él. A jómódú roma hittanos gyermekek aránya a 10 százalékot sem éri el. Ennek ellenére
elmondható, hogy a roma gyermekek rendezett családi körülmények között élnek, már ami a
szülők közötti kapcsolatot illeti. A gyermekek 77 százalékát a két szülő együtt neveli, és
elenyésző azok aránya, akiket egy szülő vagy nagyszülő nevel, konkrétan 10 százalék.
2. ábra

Jár gyermek hittanra a településen: N=22
A következő ábra a gyermekek iskolai teljesítményét foglalja össze. Annak ellenére, hogy a
gyermekek jelentős hányada szegény sorsú családból érkezik, az iskolai teljesítményük stabil
közepes. Mindössze a gyerekek 5 százalékának elégtelen az iskolai teljesítménye, viszont
majdnem négyszer akkora a jó teljesítményt mutatók aránya. A cigány gyermekek általában

hasonló számban barátkoznak roma és nem roma gyermekekkel. Ez azt jelenti, hogy nincsenek elvágva a többségi társadalomtól. Sőt azt is láthatjuk, hogy közel negyedük többségében
nem cigány gyermekkel barátkozik, ami alátámasztja az előbbi megállapítást. A legkisebb
azoknak az aránya, akik többségében – ez valószínűleg a teljes kört jelenti – csak saját etnikai
csoportjuk tagjaival barátkoznak. Ezek a gyermekek szinte teljes körben a rosszabb tanulók
közül kerülnek ki.
3. ábra

Jár gyermek hittanra a településen: N=22
Megvizsgáltam azt is, hogy családi háttér szerint milyen barátságokat kötnek a roma gyermekek. Az eredmények alapján elmondható, hogy a nem szegény sorból érkező roma gyermekek
hasonló számban kötnek barátságot roma és nem roma gyermekekkel, míg a szegénysorból
érkezők gyermekek vagy jórészt roma vagy jórészt nem roma gyermekkel kötnek barátságot.
Ez azt jelenti, hogy a nem szegénysorból érkező gyermekek azok, akik leginkább nyitottak a
nem roma gyermekek felé. Másfelől úgy is meg lehet fogalmazni ezt az összefüggést, hogy a
szegénységből kiemelkedett családok társadalmilag is nyitottabbak, illetve őket a szegényeknél nagyobb mértékben elfogadja a környező nem cigány lakosság.
4. ábra

Részvétel a hitoktatásban
A következő ábra mutatja, hogy a gyermekek jelentős hányadát a szülők íratták be a hittanórára, azonban templomba a gyermekek fele már önállóan megy el. Ez is bizonyítja, hogy a
gyermekek hitének elmélyítésében fontos szerepe van a szülőknek. Ez alapjában véve akár
magától értetődőnek is tekinthető, mégis fontos külön kiemelni, mivel a hittanárok szerepét,
munkájuk szükséges bővítését is mutatja.
5. ábra

Jár gyermek hittanra a településen: N=22
6. ábra

Jár gyermek hittanra a településen: N=22

Hittanóra, templomi közösség
A hitoktatás a vizsgált településeken általában iskolai keretek között zajlik. A roma gyermekek templomba járásának alacsony gyakorisága erre is visszavezethető. Ezért fontosnak látom, hogy az iskolai hitoktatás mellett nagy szerepet kell játszania a plébániai hitoktatásnak
is. Ezáltal az oktatás közelebb kerülne az egyházi személyekhez (papsághoz) és a templomi
közösséghez is.
7. ábra

N=24
A 8. ábra mutatja, hogy a plébániákon nagy arányban működnek közösségi csoportok,
azonban ezekbe a csoportokba már nem járnak roma gyermekek. Ennek fő oka az imént leírt
iskolai hitoktatási elv, emellett azonban feltételezhető, hogy a cigány családok közösségi
helyzete – viszonylagos elutasítottságuk – is szerepet játszik ebben az elkülönülésben.
Feltűnő, és valószínűleg ezzel függ össze, hogy sem a szülők, sem gyermekek nem ismerik a
plébánián működő közösségi csoportokat. A közösségi kapcsolatok erősítése céljából is
elengedhetetlenül fontos volna, hogy a hittanárok cigány családok körében pasztorációt
végezzenek.
8. ábra

N=24, *Plébánián működnek közösségi csoportok (N=19)

A plébániák többségében nincs családlátogatási kötelezettség, de a hitoktatók többsége már
járt cigány családoknál. Elmondható tehát, hogy a hitoktatók egy része igyekszik a roma gyermekek életkörülményeit, családi hátterét feltérképezni. Jó ez arra, hogy a családok is megismerjék a hitoktatót, másfelől arra, hogy hitoktatók ne legyenek előítéletesek a roma gyermekekkel szemben. Másfelől a családokat nem látogató hitoktatók aránya is viszonylag magas, amire éppen az előbbi összefüggés miatt érdemes lenne felhívni az érintettek figyelmét.
9. ábra

N=24

A következő ábra fontos tényezőkre hívja fel a figyelmet. A hitoktatók között megoszlanak a
vélemények abban a tekintetben, hogy van-e különbség roma és nem roma gyermekek hitoktatása között. Bár viszonylag magas azoknak az aránya, akik látnak különbséget a két csoport
között, a hitoktatók jelentős hányada az integrált hitoktatás mellett voksol. A hitoktatók a roma gyermekek különválasztása mellett a legtöbb esetben az eltérő szocializációs közeggel érveltek. Ez azonban megítélésem szerint éppen nem indokolja az elválasztást, sokkal inkább
érv az együttes jelenlét, együttes tanulás mellett. Ezt a hitoktatók többsége is hasonló módon
ítéli meg. Azok a hitoktatók, akik már jártak roma családoknál, inkább úgy vélik, hogy a roma
gyermekek hitoktatását integráltan kell megoldani. Ezért különösen fontos, hogy a hitoktatók
keressék fel a roma gyermekek családjait, s minél szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki velük.
10. ábra

Azok a hitoktatók támogatják a roma gyermekek integrációját, akiknek már nagyobb tapasztalatuk van a romák hitoktatásában, alapvetően többet tudnak a cigányságról. Ezért különösen
fontos, hogy sürgősen be kell vezetni a hittudományi képzésbe a cigány népismereti tárgyat és
a cigány szakpasztorációt. (A képzést két félévre érdemes osztani, egy elméleti és egy gyakorlati félévre.)
Az eredményekből az is látható, hogy a fiatalabb hitoktatók azok, akik kevesebb különbséget látnak a roma és nem roma gyermekek hitoktatása között. Ennek ellenére gyakorlatilag nincsen különbség az életkori csoportok között, amikor a két etnikai csoport elválasztásának lehetőségéről mondanak véleményt. Azaz a különbségek, amiket többen feltételeznek, a
túlnyomó többség (háromnegyedük) véleménye szerint nem indokolja az elválasztásukat.
11. ábra

A 12. ábra egy fontos tényezőre hívja fel a figyelmet. Amennyiben egy hittanos csoportban a
romák aránya meghaladja az átlagot (24 százalékot), akkor már a hitoktatók inkább az
integrációval szemben foglalnak állást. Ez azt jelenti, hogy az integráció abban az esetben
lehet sikeres, ha a roma gyermekek aránya egy adott hittanos csoportban nem halad meg egy
átlagos szintet. Ennek oka az lehet, hogy minél több a nem roma gyermek a hittanórán, annál
nagyobb eséllyel lesznek képesek a roma gyermekek követni a hittanóra menetét. Ez az
eredmény valószínűleg nemcsak a hittan oktatásában érvényes, hanem általában az oktatásban
is, és ha elfogadjuk, akkor érv a homogén cigány osztályok ellen is.

12. ábra
A cigánysággal kapcsolatos attitűdök
A következő ábra mutatja a hitoktatók attitűdjeit a romákkal szemben. Itt egy fontos tényezőt
kell felhívni a figyelmet. A hitoktatók elméleti szinten pozitív attitűdökkel rendelkeznek a
romák iránt. Ezt mutatja, hogy azzal az állítással, hogy „Mindegy, hogy valaki cigány vagy
nem cigány, minden ember azonos megítélés alá kell, hogy essen.” 92 százalékuk teljesen
egyetért. Ezen kívül azzal állítással, hogy – „A cigány gyermekeket az iskolában egy padba
kell ültetni a többi gyerekkel, hogy ne érezzék, hogy ők mások.” – a megkérdezettek 50
százaléka szintén teljesen egyetért. Ez azt jelenti, hogy a hitoktatóknak a roma gyermekkel
szemben alacsony fokú előítéletességgel rendelkeznek. Viszont magas azon állításokkal az
egyetértők aránya, amelyek a gyermekek szüleinek a munkával kapcsolatos véleményre
utalnak. Például: „A cigányok gondjai megoldódnának, ha végre elkezdenének dolgozni.”
állítással 33 százalék, míg a – „A cigányok közül sokan azért nem dolgoznak, mert
segélyekből élnek.” – 38 százalékuk ért egyet teljesen. Ez azt jelenti, hogy a hitoktatóknak, ha
vannak előítéleteik, akkor az a szülők életmódjából fakad, és ezt kivetítik a gyermekre.

13. ábra

N=24

Összefoglalás
A vizsgálatba bevont roma gyermekek iskolai teljesítménye közepes, azonban szerény anyagi
helyzetű, de rendezett családi háttérrel rendelkeznek. A hittanra járó roma gyermekek többségének nemcsak roma, hanem nem roma gyermek barátai is vannak. Ez azt jelenti, hogy a
roma gyermekek elmélyülését a hitben segíthetik a barátságok is.
A roma gyermekek ritkábban járnak templomba, mint amennyire a hittanórákon megjelennek. Ennek oka az lehet, hogy a roma gyermekek többségének a hitoktatása iskolai keretek
között folyik, valamint, hogy a gyermekek inkább egyedül, mintsem a szülőkkel járnak templomba. Ezért elmondható, hogy a roma gyermekek hitének elmélyítése nem valósítható meg a
szülők hitbéli nevelése nélkül. Ezt támasztja alá az is, hogy a plébániai közösségi csoportokba
kevés roma gyermek jár. Ennek fő oka valószínűleg, hogy a szülők nem fektetnek a vallásos
életre kellő hangsúlyt, azonban azt is feltételezhetjük, hogy ezekbe a közösségi csoportokba
nem hívják, vagy nem elég nyomatékkal hívják meg őket.
Kevés eséllyel lesznek elsőáldozók és bérmálkozók. Azonban azt is ki kell emelni, hogy
az elsőáldozó roma gyermek már nagyobb eséllyel lesz bérmálkozó, mint a többiek. Úgy látom ezért, hogy a roma gyermekek hitének elmélyítése szempontjából kiemelkedő fontosságú
az elsőáldozás.
A hitoktatói vélemények megoszlanak abban a kérdésben, hogy van-e különbség roma
és nem roma gyermekek hitoktatása között, azonban túlnyomó többségük nem választaná külön a roma és nem roma gyermekeket a hitoktatásban. Az elkülönítés indokát a családi háttér
különbségében látják..
A hitoktatók attitűdje a romákkal szemben két részre bontható. A roma gyermekek megítélése azonos a nem roma gyermekekével, azonban a szülőkkel szemben már inkább negatív
attitűd érvényesül, mivel az előítéletesség forrása alapvetően a munkakerüléssel és a segélyen
élésből adódik, és az előítéletes hitoktatók a szülőkkel szembeni előítéleteket vetítik ki a gyermekekre (ARONSON,2008). Azt is hangsúlyozni kell, hogy túlnyomó többségük nem járt családlátogatáson, így véleményük valószínűleg nem saját tapasztalatokra, hanem általános sztereotípiákra támaszkodik.
Az eredmények alapján javaslatként megfogalmazható olyan közösségek létrehozása,
ahol a roma gyermekek a szüleikkel együtt tanulnak a hitről és a vallásról. Amennyiben ez
megvalósulna, növekedne a roma gyermekek templomba járási gyakorisága és a gyermekek
hite is mélyebb lenne, mivel szüleik is tudnák nekik közvetíteni a vallási tanításokat.
Mindez csak akkor valósulhat meg, ha a teológus és a hittanárképzésbe beemeljük a cigány népismereti tárgy elméletét és a cigány szakpasztoráció gyakorlatát. Leginkább azokban
a csoportokban ahol a cigány gyermekek többségben vannak a nem cigányokkal szemben, a
hittanárok, de a lelkipásztorok sem tudják alkalmazni, tisztelet a csekély számú kivételnek az
általános pedagógiai és hittani elveket (SZABÓNÉ,2012). Ezen ne is lepődjünk meg, hiszen
képzésük során sem elméleti sem módszertani oktatásban nem részesültek.
Az idő tehát sürgeti az egyházakat, hogy elkezdjék a saját egyházi szocializációjukat, és
a cigány nép körében végzett lelkipásztorkodást.
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ZSIGMOND ISTVÁN
CIGÁNY TANULÓK NYILATKOZATA MAGUKRÓL
- EGY BORSODI VIZSGÁLAT TANULSÁGAI -

Összefoglaló
Rakaca egy borsodi kistelepülés végzős diákjai körében végzett kutatás konzekvenciáit összegzem, ahol az esetek többségében olyan tanulókról, olyan családokról van szó, melyekben a
szülők alulképzettek, munkalehetőségük nincs, a segélyektől várják a megélhetést, ahol a
szülők csak a büntetéstől való félelmükben járatják iskolába gyermekeiket, akik csak álmodozni mernek az emberibb életről, a jobb létfenntartás lehetőségéről. Kutatási módszereim az
alábbiak voltak: osztálytermi megfigyelés, interjú, kérdőív.
Kulcs- és tárgyszavak: kisebbségi oktatás, hátrányos szociális helyzet, családi szocializáció,
tudáshiány
Gypsy Pupils’ Self-Narratives – Lessons of a Research in Borsod County
Summary
Rakaca is a small settlement in Borsod county – I summarise the research consequences
considering a group of eight-graders living here. In most cases we talk about pupils and
families where parents are uneducated, there are not any employment opportunities, where
living conditions are based on social aid. Parents make their children attend school only
because of being afraid of culpability, they only daydream of a more humanistic life.
Research methodology used: classroom observation, interview, questionnaire.
Keywords: minority education, social handicap, family socialisation, knowledge-deficit
Roma vagy cigány?
A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint a cigány kifejezés alatt az alábbi meghatározás
található: „Ázsia és Európa országaiban szétszóródva élő, indiai eredetű, sötét bőrű néphez
tartozó, vele kapcsolatos… Szinonima: roma, sötétbőrű, (gúnyos) kormos, füstös.” (EŐRY,
2007: 175) „A roma népnek, ill. az ehhez tartozó személyeknek a hagyományos megnevezése
a magyarban cigány. A cigány szó egyelőre nem számít sértőnek, ez a gyakoribb a
köznyelvben és a romák számos intézményének a nevében is szerepel.” (i.m. 1349.)
Természetesen a cigány szó a magyar nyelv része, amelynek helye van a kultúrában, s
vitatott, hogy mennyire cserélhető fel erőszakkal egy idegen nyelv vele megegyező jelentésű
szavával. A volt köztársasági elnökünk Sólyom László is kiállt a cigány szó mellett1, és több
nyilvános beszédében is használta.
1

„ A tényeket hiányolom a cigánysággal kapcsolatos diskurzusból és maguknak a cigányoknak a megismerését.
Hiszen mit tud egy nem cigány a cigányokról? Mindenkinek a figyelmébe szeretném ajánlani például Romano
Rácz Sándor Cigány sor című könyvét. A szerző úgy érzi, egész élete titkon erre a munkára készítette elő:

Úgy tűnik, a hivatalos szóhasználat mégis inkább a roma kifejezést részesíti előnyben
pl.: „Európai Roma Stratégia” illetve „Roma Integráció Évtizede Program” vagy „Első Roma
Világkongresszus” /London 1971./ továbbá a megújult Országos Roma Önkormányzat a nevében is alkalmazkodik az Európai Unió szóhasználatához. A világ összes cigány származású
emberének hivatalos, közös elnevezése a rom többes-számú alakja, azaz a roma lett, melyet
Londonban (1971. április 8-12.) az Első Roma Világkongresszuson fogadtak el a különböző
cigány népcsoportokhoz tartozó küldöttek. Így a roma elnevezés a cigány népcsoportokhoz
tartozó emberek közösségét jelenti.
A szakirodalomban is keverednek a fogalmak. Ezt érzékeltem Gyulavári Tamás - Kállai
Ernő által közösen szerkesztett kötetet tanulmányozva melynek címe: A jövevényektől az
államalkotó tényezőkig, ahol Dr. Kállai Ernő – aki maga is ugyanúgy cigány származású, mint
az is, aki e sorokat írja – a cigány fogalmat rendszeresen használja írásaiban. Jómagam is a
dolgozataimban a cigány szóhasználat mellett döntöttem, melynek helyességéről megerősítést
kaptam a kisebbségekkel foglalkozó „Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod
változatni a világot” (Eger, 2011. november 16-17.) nemzetközi konferencián elhangzott előadásokon. Vajon a jó szándék vagy a rendszerváltás vélte úgy, hogy sokak által pejoratívnak
tekintett, előítéletektől terhes cigány elnevezést a roma kifejezés kell, hogy átvegye?
Nem attól lesz más a cigányság megítélése, hogy megváltoztatjuk az elnevezését. Az
egyre differenciáltabb cigány társadalom jelentős része attól még mélyszegénységben, munkanélküliként, segélyre szorulva tengeti életét, ahogy erről a dolgozatomban megkérdezettek
is vallanak.
Főiskolai, majd egyetemi tanulmányaim
Származásomat tekintve én is cigánynak vallom magam, három gyermekes cigány családban
nőttem fel. Életem során lehetőségem volt tanulni, képezni magam. Főiskolai, majd egyetemi
tanulmányaim befejezése után professzoraim biztatására jelentkeztem a Pécsi Tudományegyetem - Bölcsészettudományi Kar „Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolájába, ahol folytathattam tanulmányaimat és várhatóan elérhetem életem egyik legszebb s legnemesebb célját. Doktori értekezésem központi témája a cigány gyermekeket érintő közoktatási
diszkrimináció, speciális nevelési-oktatási problémájuk.
Az egri Eszterházy Károly Főiskolán erősödött bennem a szándék, hogy tudományos érdeklődésem a cigány származású gyermekekre irányuljon, hiszen véreim ők. Ők azok, akiket
évszázadokon át igyekeztek a különböző rendszerek megváltoztatni, akikkel kísérleteztek,
akiket szüleikkel együtt költöztettek, akik minden külső nyomás és próbálkozás ellenére
szinte alig változtak. Ők azok, akiket kötnek a szokásrendszerek, az őseikről örökölt hagyományok. Ők azok, akik tömegesen embertelen körülmények között élnek még a XXI. Században is, akik éheznek, fáznak, nyomorognak, s mindezekből adódóan sokszor bűnöznek a megélhetésért.
nemcsak az életét írta meg, hanem terjedelmes, dőlt betűs részeket iktat közbe a cigányság életmódjáról,
gondolkodásáról, szokásairól, társadalmuk szerveződéséről. S mit remél tőle? Hogy akik eddig kedvelték, de
nemigen ismerték a cigányokat, talán megszeretik. S akik nagyon utálták őket, pontosabban fogják tudni, hogy
kiket utálnak. Bár sok cigányiskolában voltam, s nemritkán találkozom cigány értelmiségiekkel, sőt sok kutatási
és más jelentést kapok, e könyv alapján én is sok, eddig érthetetlen dolgot helyére tudtam tenni, s másként látom
magát az együttélés feladatát. Olyan, mindenki számára érthető kis könyvről van szó, amely nagy szolgálatot tett
az ügynek. Természetesen szükség volna arra, hogy a többségi társadalom legalább néhány alapvető tényt tudjon
a cigány társadalom nyelvi, kulturális, gazdasági tagolódásáról, sokféleségéről. Tudás nélkül valóban
sztereotípiák és előítéletek maradnak.”

Ők azok, akik nem szívesen mennek óvodába illetve iskolába, akiknek a szülője a mindene, akiknél szinte szakrálisnak mondható a családi élet, akiknél a szeretet, az összetartozás
és az egymásért élés a legfontosabb. A cigányság nagy részének igényszintje szerény,
példaképük sajátos, jövőképükkel alig foglalkoznak, s tömegesen csakis a mának élnek.
Azt is tudjuk, azon felül tapasztaljuk, hogy a többségi társadalom toleranciája mindmáig
várat magára, ha a cigányokról/romákról van szó. Az előítéletesség szinte öröklődik velük
kapcsolatban. A többségi társadalom hajlamos az általánosításra.
Megéltem több mint fél évszázadot, amely idő alatt a többségi társadalom által megformált képe a cigányokról szinte alig változott. A hagyományos cigány elnevezés ma számos
országban negatív jelentéstartalmat hordoz, ezért vannak, akik a közéletben kerülendőnek
tartják. Magyarországon jelentős csoportok, illetve általában a cigányok nagy része továbbra
is cigánynak nevezi magát. Őszintén fel kellene tenni néhány kérdést. Miért nem szabad a cigányt cigánynak nevezni? Mi változik akkor, ha roma lesz a cigányból? Én magam a cigányok között soha nem használtam a roma szót, mint ahogy ők maguk sem. Megjegyzem, nem
is haragudott rám ezért egyetlen cigány sem.
A nem cigányok – akik egymás között talán nagyobb arányban a cigány kifejezést használják – hivatalos helyen, illetve formális helyzetekben inkább a roma megnevezést választják, – netán a rájuk ragasztható rasszista jelző miatti ódzkodástól, vagy esetleg tapintatból. A
hétköznapi emberek zavarának, bizonytalanságának oka a szakértők általi dilemma is lehet. A
különböző kormányzati dokumentumok – így például a kisebbségi törvény2 – a roma szót alkalmazza, és emellett foglal állást is. Ezzel némileg ellentétes az a tendencia, hogy a média által közvetített politikai szóhasználatban a cigány megnevezés válik egyre inkább elfogadottá.
Ez a kettősség a kérdéssel foglalkozó szakirodalmat is jellemzi, leginkább egymás szinonimájaként alkalmazzák a kategóriákat. Cigánynak nevezi magát az általam ismert cigány
származásúak nagyobb hányada– bár véleményük szerint ma pejoratív tartalmat hordoz a cigány kifejezés – emiatt szeretnék elhagyni – ugyanakkor idegen számukra a roma kifejezés is.
A cigány fogalmat Liègeios szerint általában életforma megjelölésére alkalmazzák a
nemzetközi közbeszédben, nem pedig etnikai színezettel. Míg a roma kifejezést népnévként,
általánosítva és politikai összefüggésben. E különbség miatt az Európai Tanács kiadványaiban
a „roma, gypsies, travellers” kifejezés jelenik meg (FORRAY, 1998).
Szembe kellene végre nézni a valósággal! Őszintén kell beszélni az emberekkel! Lehet a
cigányokról úgy is beszélni, hogy értük beszélünk, nem ellenük. Mindenki tisztában van
azzal, hogy segíteni kell őket. Nem szabad összemosni a cigányokat az inhomogén, egyébként
rendkívül rétegzett cigányságot. Ők is ezer félék. Sokan vannak közöttük, akik mindent megtesznek családjukért, magukért. Úgy vélem, segíteni csak azon lehet, aki maga is akarja, és
ténylegesen tesz is azért, hogy holnap jobb legyen, mint ma. Hogy ez így legyen, el kell sajátítatni velük a gazdálkodás fortélyait, meg kell tanulni, hogyan kell tudni a kevés pénzt is beosztani. Vállalják el az önkormányzat által felajánlott közmunkát és ott ténylegesen dolgozzanak! Meg kell szüntetni az uzsorát, mert ezzel egymást zsákmányolják ki! A lakását és annak
környezetét mindenkinek legyen kötelessége rendben tartani! A gyerekét minden szülő köteles tisztán, rendszeresen óvodába illetve iskolába járatni! Ahhoz, hogy a holnap szebb és jobb
legyen, igény kell a változtatásra, amihez szemléletváltozásra van szükség. Mindez csak az
egyének tevékeny közreműködésével valósulhat meg.
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2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
Kihirdetve: 2011. XII. 19.

Ez formálódott meg bennem romológiai tanulmányaim során, de arról is hallhattam, olvashattam és írhattam, hogy a cigányok esetében is várható változás, amiért mi magunk is
sokat tehetünk, akik közülük diplomássá válhattunk. Tapasztaljuk azt is, hogy egy-egy kísérletnek, próbálkozásnak van már sikere. A cigány tanulók egy része már ott van szakmunkásképzésben, a középiskolákban, s ha kitartóan szorgalmasak és eltökéltek, eljuthatnak akár a
diplomáig is.
Hazánkban a romológia tudománya jelentősebb szerepet nyert napjainkban, mint korábban bármikor. Az egyetemeken, főiskolákon már több intézménynek van szakkollégiuma, a
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán Dr. Forray R. Katalin professzor
asszony vezetésével Romológia Tanszék működik, kutatva és terjesztve a romológia tudományát. Szakdolgozatok, disszertációk, tanulmányok készülnek, s tudományos konferenciák
szerveződnek e téma köré, mint pl: az előzőekben említett egri tanácskozás egyik szekcióján:
Az oktatás szerepe a romák integrációjában címmel. Az ott nyert tapasztalataim is ösztönöztek arra, hogy újabb tanulmányt írjak a legutóbbi borsodi vizsgálatom alapján, melyet a
készülő doktori értekezésemben is szeretnék felhasználni.
A vizsgálat előzményei és annak tanulságai
Többek között egy borsodi kistelepülés, Rakaca általános iskolájának végzős évfolyamának
diákjai körében is végeztem kérdőíves vizsgálatot. „Isten háta mögötti falu” - ez az elcsépelt
fordulat itt kap valódi értelmet, ebben az eldugott völgyben. A Bódva-völgyében a kisvárosok
Edelény és Szendrő maguk is a túlélésért küzdenek, a dombok közötti aprófalvak lakóinak
alig kínálnak bármiféle megélhetést. Szendrőből mindössze három busz jár naponta Rakacára,
a keskeny úttesten alig fér el két személyautó egymás mellett. Ma Rakacán elszigetelődve a
külvilágtól, munkalehetőségektől, nagyszámú cigány lakosság él, várva a külső segítséget élete jobbra fordulásához.
A cigány származású polgármester szerint a település lakosságának zömét3 cigány emberek alkotják, s a faluban közel százszázalékos a munkanélküliség. Sokan, sokszor írtak már
a Cserehát katasztrofális helyzetéről, a fokozódó szegénységről, a példátlanul magas munkanélküliségről, a falvak egy részének kihalásáról, illetve "elcigányosodásáról", amiről itt
mindenki nyíltan beszél.4 Cigány többség található többek között Szendrőlád, Lak és
leginkább (75%-ot meghaladó mértékben) Rakaca, Tornanádaska és Csenyéte településeken.
Az aprófalvaknak ez utóbbi körében a cigány népesség jelenlétéből adódó problémák is
feldúsultan jelentkeznek. Ezeken a településeken ugyan biztosított a népesség természetes
reprodukciója, de a népességgel együtt a szociális problémák halmozottan termelődnek újra.
G. FEKETE, 2001: 7).
Nemcsak arról van szó, amit néhány szociológus is megjósolt, hogy valószínűleg ez a
vidék lesz Magyarország első zárt kisebbségi mikro-régiója, hanem arról is, hogy ez együtt jár
a képzettebb lakosság maradékának elvándorlásával, a nyomor s az elszigeteltség mélyülésével. Ilyen összetételű településen nagyon sok a rászoruló, a helyi önkormányzatnak pedig
nagyon szűkösek az anyagi lehetőségei. A rakacai körzeti Általános Iskola évfolyamonként
egy-egy osztályt működtet, az össz-tanulói létszám 150 fő körül van. A szegények gyerekei
számára bevezették az óvodába járás támogatását, ingyenes az iskolai felszerelés és a tankönyvellátás, valamint az étkeztetés.
3

A település lakosságának 60%-át cigány, a 40%-át magyar származású emberek alkotják.(Rakaca települési
választás eredményei. Országos Választási Iroda, 2010. október 3.)
Azóta az arányok tovább növekedtek, Kiss Béla polgármester szerint 90-95 % közötti.
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G. Fekete Éva osztályvezető, MTA Regionális Kutatások Központja Észak-magyarországi Osztály, Miskolc

Őszi látogatásaim során, a környéken gombát, bogyót, gyógyfüvet gyűjtögető
családokkal találkoztam. A szegénységben élőknek is gondoskodniuk kell magukról, mert
enélkül nem tudnának megélni. A Rakacán tanító pedagógusok is arról számoltak be, hogy
ilyentájt jó néhány gyerek iskola helyett a családjával kukoricát, szőlőt, diót „mezgerel”5 és
„csipkézni jár, hecsedlit gyűjt.”6 Közülük a sok hiányzásból eredően nem egy tanuló sajnos
kénytelen tanévet ismételni.
A vizsgálati kérdőíveket névtelenül, őszinte válaszokkal kértem a nyolcadikos diákoktól. Kérdéseim az életvitellel, a családi neveléssel foglalkoztak, érintve többek között a munkára nevelés kérdését is. Régóta foglalkoztat az alábbi dilemma: miként jut érvényre munkanélküli szülők esetében a munkára nevelés? Sajnálatos, hogy az esetek többségében olyan
családokról van szó, melyekben a szülők alulképzettek, munkalehetőségük nincs, a segélyektől várják a megélhetést, ahol a szülők csak a büntetéstől való félelmükben járatják iskolába
gyermekeiket, akik csak álmodozni mernek az emberibb életről, a jobb élet lehetőségéről.
“A jószándék kevés! Több kell...” - írja Váci Mihály, s valóban, kevésnek tűnik az elfogadó szemléletű magatartás. A pedagógus megértő, elfogadó magatartása egyoldalú munkakapcsolat, hiszen néhány kivételtől eltekintve az évek során, a cigány szülők többsége passzív
módon reagál az iskolai életre. Nem elég a notórius hiányzást produkáló gyermek szüleivel
szemben a hagyományos ügymenet sem, hiszen a védelembe vételi eljárást követően az
esetleges büntetést nem tudják kifizetni, így a jegyző méltányosságból anyagi helyzetükre
való tekintettel csak figyelmeztetésben részesíti a szülőt, s az igazolatlan hiányzás többször is
megismétlődik. A gyerek lemarad, egyre több lesz a túlkoros, akik bukdácsolva eljutnak a
felső tagozat 6.-7. osztályáig, onnan kimaradva, a tanköteles kort betöltve nemritkán családot
alapítanak. A több évvel túlkoros tanulók már nem érzik jól magukat az osztályközösségben,
s mivel nem azonos az érdeklődésük, ezért fokozottan, belső kényszerből is kialakul bennük a
negatív magatartás. Ha másképp nem megy, így hívják fel magukra a figyelmet, próbálnak
tekintélyt, elismerést szerezni a kisebbeknél. Az otthoni környezet pedig a minta, és a kettő
együtt adja az eredményt.
Az adott osztályban 21 végzős tanulótól kaptam vissza a kitöltött kérdőívet. A válaszokban már a testvérek száma is elgondolkodtató volt. A kérdésre, hogy mennyi testvéred van:
egyikőjük így nyilatkozott: „sok”! A megkérdezettek közül további 6 tanuló családjában három gyereket nevelnek a szülők, 6 diáknak önmagán kívül további három testvére van. Hárman válaszolták, hogy négy testvérével együtt ül le a családi asztalhoz, 2 tanulónak öt testvére
van, ezen felül 3-an válaszolták azt, hogy kilencen vannak gyerekek a családban. A számok
beszédesek és számos következtetésre adnak lehetőséget.
Milyen körülmények között, miből élhetnek ezek a cigány családok? Hogyan alakul
számukra a munkalehetőség kérdése? Hogyan neveli munkára gyermekét a segélyből élő?
Nézzük mit válaszoltak a tanulók arra a kérdésemre, hogy „szüleid mivel foglalkoznak”? „Semmivel” – így szólt 2 válasz a 21-ből. További 4-4 fő felelte: „munkanélküliek” – illetve „álláskereső” juttatásban részesülnek. Felvetődik bennem a kérdés, vajon a többi gyerek családjában a szülők mit csinálnak, mivel ténykednek? Többen válaszolták: „Otthon vannak.” Egy tanuló az alábbi választ írta a kérdőívre: „Mindennel foglalkoznak, amit jónak találnak.”
További válaszaik:
− „apa mindenes a tanácson”
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mezgerelni = a betakarítás után a földön maradt termény, termés begyűjtése
csipkézni, hecsedlit gyűjteni = csipkebogyó termését szedni, mely a vadrózsa vitamindús gyümölcse

− „közmunkás”
− „kisegítő asszisztens”
− „varrónő”
− „kőműves mellett dolgozik”
− „favágó”
− „nyugdíjas”
Ezeknek a rakacai végzős tanulóknak a nagy része eddig úgy nőtt fel, hogy csak hallomásból
ismeri a munka világát – akkor, amikor közeleg az idő, hogy elbúcsúzzanak az általános iskola végzős osztályából.
A szüleik szinte ugyanígy nőttek fel, ma nagyrészt munkanélküliek vagy háztartásbeliek. Csak néhányuk apja jár el rendszeresen dolgozni, az is a közmunka keretén belül. A szülők némelyikének van csak szakképesítése, legtöbbjük nyolc osztályt, illetve hat általánost
végzett. Talán ezzel is magyarázható a következő kérdés megválaszolása, miszerint a fiúk az
anyjuknak az otthoni a házimunkában nem segítenek, apjukkal együtt leginkább a fahordást,
favágást végzik. A lányok viszont annál inkább besegítenek a ház körüli munkákban, a kisebb
testvér felügyeletében, takarítás-sepregetés, főzőcskézéskor, alkalomadtán a kerti munka
során vagy a vásárlásban.
„Van-e példaképed, ki az, akit szívesen utánzol?” – szólt a kérdés és a válaszuk megdöbbentő volt! Mint követendő példaként válaszaikban egyáltalán nem szerepeltek a szülők.
Vajon milyen példát adnak a szüleik gyermekeik számára? Egyetlen egy tanuló volt, aki a
tanárát jelölte meg, annak neve vagy szakja említése nélkül. Megállapítható, hogy számos
tanulónak egyáltalán nincs példaképe. Akinek van, annak a választása is érdekes: pl: Cristiano
Ronaldo, Batman, Sylvester Stallone, Bódi Guszti, Éder Krisztián (más néven SP) … és van
akinek Adolf Hitler. (Mint azt a mellékelt kérdőíves vizsgálat mutatja…)
Az utolsó válaszadó személye (akinek a lapját a mellékletben bemutatom) – megdöbbentő! Ő az, akinek az apja meghalt, akinek az anyja kisegítő asszisztens, két felnőtt és egy
fiatalabb testvére van, ő az aki otthon nem segít, akit lopni, csalni, hazudni tanítanak, aki a
problémáit nem a családjával beszéli meg, hanem a Facebook-on, illetve az iWiW-en, aki szabadidejében alkoholizál, és internetezik, akinek ugyan van egészségügyi problémája, de SKH
(a szleng-nyelv szerint: semmi közöd hozzá!) továbbá, aki nem tart egyetlen tanárától sem az
iskolában, és aki a saját megfogalmazása szerint „döglik” a nyári szünetben.
Milyen az élet munka nélkül, mélyszegénységben, az államtól várni a mindennapi kenyérrevalót? Hogyan érvényesül a szülők szerepe a munkanélküliek családjában? Mit tehet az
iskola a családi nevelés hiányosságait látva? Hogyan tudja a pedagógus a pályaválasztást
irányítani, a szülőkkel együtt alakítani a cigány gyermek jövőjét?
Bogdán (1996) szerint a gyerek sikertelenségéért a család nem hibáztatható, a felnőtteket pedig már nem lehet megváltoztatni. Radó (1997) véleménye is az, hogy el kell fogadni a
családok szocializációs másságát, s amellett érvel, hogy a cigány családok nem rosszul, csak
másképpen nevelik a gyermekeiket. Az iskola felelősségét viszont Radó Péter kiemelkedőnek
tekinti, úgy vélekedik, hogy az oktatási intézmények legnagyobb része a cigány gyermekeket
nem megfelelően neveli. Forray (1991) felhívja a figyelmet arra, hogy az iskolának kötelessége tekintettel lenni a szocializáció etnokulturális sajátosságaira. Kertesi és Kézdi (1996) úgy
vélekedik, hogy a családi szocializációból fakadó hátrányok kompenzálása során közvetlenül
a családokra kell irányulni a terápiának.
Visszatérve a cigánygyermekekhez: hát hogyan is tudnának ők, helyzetüknél, vérmérsékletüknél fogva ebben a rohanó, türelmetlen, elembertelenedett világunkban labdába rúgni?
A dolog másik oldalát is figyelembe véve: akarnak-e a cigánycsaládok az úgynevezett „ma-

gyar” családokkal egyenrangúvá válni (már amelyik magyar család normatívát jelenthet számukra)?
Az itt bemutatott rakacai általános iskola 8. osztályos tanulóinak válaszaiból messzemenő következtetéseket levonni nem szabad, de a fent bemutatott példa és az ott tanító pedagógusok által megfogalmazott alábbi gondolatok számunkra akár továbbgondolkodásra is
adhatnak okot.
„Az iskolánkba érkező gyermekek többsége szociális és szocializációs hátrányokkal
érkezik hozzánk, az első osztályba. Sajnos mindezidáig csak 1-2 évet jártak óvodába a gyermekek helyhiány miatt, ezért ezeket a hátrányokat ott sem sikerült megszüntetni. Számos
tanulónál nem alakult ki az életkorának megfelelő viselkedés, illetve szokásrendszer sem. A
tanulók nehezen motiválhatóak, nem érdekli őket az iskola.
A szülők számára elegendő, ha csak átmegy egyik osztályból a másikba, nem fontos,
hogy jó eredménnyel végezzen. A cigány család és az iskola eltérő értékrendet képvisel. A családokban sokszor nem érték a tanulás és a helyes magatartás. Mivel úgy vélik, hogy nem
érdemes tanulni, ezért imígyen közlik: „Hiszen úgyis itthon marad, férjhez megy, vagy
megnősül”. Próbáljuk azonban a tudás értékét tudatosítani a szülőkben. Sajnos azonban a
mai társadalomban sokszor nincs példa a szülők előtt, mert a továbbtanuló, a leérettségizett
esetleg a főiskolát végzett cigány fiatalok sem tudnak elhelyezkedni.”
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