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Németh a Ndr á s

Európai tEndEnciák 
a történEti pEdagógia és 

antropológia kutatásában

A kötet témaválasztása és tematikai tagolódása is kifejezi az annak hátterében 
álló szakmai műhely, az ELTE PPK Pedagógiatörténeti Tanszékének tudomá-
nyos arculatát immár hosszabb ideje meghatározó törekvést, amely az általános 
pedagógia három alapvető (rendszerező, történeti és összehasonlító) részdisz-
ciplínájának a történeti és összehasonlító nézőpontot hangsúlyozó, a legújabb 
európai tudományos irányzatokkal is összhangban álló művelésére irányul. Ezt 
a célkitűzést az a tudomány-rendszertani sajátosság is hitelesíti, hogy a nevelés-
tudomány általános bevezető-rendszerező elméleti alapozását biztosító általános 
pedagógia egymással szoros kapcsolatban álló olyan különböző részterületei, 
mint a neveléselmélet (rendszerező pedagógia), továbbá a történeti pedagógia 
(pedagógiatörténet), valamint az összehasonlító pedagógia a  kutatásban és 
azok oktatásának gyakorlatában csak nehezen különíthetőek el egymástól. Ez 
determinálja a kutatás és oktatás alapvető témaköreinek kijelölését, illetve azok 
természetes szimbiózisát. 

Jól érzékelteti ezt például az, hogy egy általános érvényű pedagógiai probléma 
történeti nézőpontú vizsgálata legtöbbször összekapcsolódik annak aktuális 
vonatkozásaival. A napjaink pedagógiai jelenségeinek feltárására és rendsze-
rezésére törekvő neveléselméleti kutató az általa vizsgált jelenségek fogalmi 
tisztázását csak a történeti és az összehasonlító nézőpont felhasználásával tudja 
kellő elmélyültséggel elvégezni. A szűkebb értelemben vett történeti pedagógia 
művelője a nevelés és oktatás történeti vizsgálata során bizonyos mértékben 
minden esetben felhasználja az összehasonító módszereket is, hiszen a történeti 
tényeket mindig a  jelen állapottal veti egybe. A pedagógiai jelenségek sziszte-
matizáló nemzetközi összehasonlítása sem végezhető el a rendszerező, valamint 
a történeti megközelítés mellőzésével. 

Ebből adódóan a tanszék oktató- és kutatómunkájában egymást kiegészítve 
van jelen a  történeti és összehasonlító pedagógiai nézőpont, továbbá a  rend-
szerező elméleti pedagógiai megközelítés. Ezek a  szempontok érvényesülnek 
a tanszék és a hozzá kapcsolódó Pedagógiatörténeti Program keretében működő, 
nemzetközi szinten is számon tartott tudományos műhely kutatómunkájában, 
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amelynek tudományos eredményeit számos országos kutatási projekt és erre 
alapozódó, nemzetközi színtéren is megjelenő publikációs munka és széles körű 
hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok hitelesítik. 

Ezek a széles körű nemzetközi szakmai-tudományos kapcsolatok tették lehe-
tővé ennek a tanulmánykötetnek a megjelenését is, amely a tanszék által szervezett, 
2013 júniusában lezáruló Európai tendenciák a történeti pedagógia és antropológia 
kutatásában című kétéves futamidejű TÁMOP (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030) 
elemi projekt keretében szervezett nemzetközi workshopok előadásaiból össze-
állított tematikus válogatás. A 2012-ben kezdődő rendezvénysorozat elsődleges 
célja az volt, hogy megismertesse a Neveléstudományi Doktori Iskola, ezen belül 
a Pedagógiatörténeti Program hallgatóit a történeti pedagógia, illetve történeti 
antropológia, továbbá a  tágabb értelemben vett történeti kultúratudományok 
legújabb nemzetközi kutatási eredményeivel. 

A projekt keretében neves külföldi előadók által tartott, elsősorban kutatás-
módszertani kérdésekre fókuszáló workshopok a  neveléstudomány legújabb 
nemzetközi kutatási eredményeire alapozódtak. A hallgatók megismerkedhettek 
az ikonográfia és ikonológiai kutatás (prof. dr. Ulrike Pilarczyk, prof. dr. Ulrike 
Mietzner), a diskurzuselemzés, a kulturális transzfer és a történeti hálózatelemzés 
(prof. dr. Christine Mayer, Universität Hamburg, dr. Patrick Ressler, Humboldt 
Universität Berlin), valamint a hermeneutikai vizsgálatok (prof. dr. Johanna 
Hopfner, Universität Graz) módszertanával, illetve azok általános és történeti 
pedagógiai alkalmazásának lehetőségeivel. A projekten belül kiemelt témaként 
szerepeltek a pedagógiai antropológia legújabb nemzetközi kutatási eredményei 
(prof. dr. Johanna Forster) és a pedagógiai-történeti historiográfia (prof. dr. Marc 
Depaepe, KU Leuven), valamint a gyermekkor kutatásának (prof. dr. Simonetta 
Polenghi, Milánói Katolikus Egyetem) kérdései is. Emellett további előadások 
foglalkoztak az életreform-kutatások (prof. dr. Ehrenhard Skiera, Universität 
Flensburg) és a herbartianizmuskutatás (prof. dr. Rotraud Coriand, Duisburg-
Essen) legújabb nemzetközi eredményeivel. A program biztosította a résztvevők 
számára a személyes konzultáció lehetőségét is a meghívott vendégoktatókkal. 
A  kötetben megjelenő tanulmányok fordítását a  Pedagógiatörténeti Doktori 
Műhely hallgatói végezték, közülük többen bekapcsolódtak a kötet szerkeszté-
sébe is.

Németh andrás
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m a rc depa epe

több mint az amnézia 
EllEnszErE…

historiogr áfiai, elméleti és módszertaNi 
reflexiók a Nevelés törtéNetére 

voNatkozóaN

Több mint harminc éve annak, amikor először nyílt lehetőségem Budapestre láto-
gatni. 1982-ben részt vettem a Vág Ottó által szervezett 4. ISCHE konferencián 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Abban az időben Nyugat-Európában, 
valamint az úgynevezett keleti blokkban – ideológiailag két teljesen különböző 
világ, melyet az International Standing Conference for the History of Education 
mint szervezet próbált meg közelebb hozni –, főként a német tradíciók befo-
lyásának köszönhetően, a neveléstörténetről még mindig a pedagógia egyfajta 
kiegészítéseként, megközelítési módjaként gondolkodtak. Ebben a helyzetben 
a neveléstörténeti kutatások jelentősége első pillantásra nem tűnik problema-
tikusnak a  vasfüggöny egyik oldalán sem. Noha a mögöttes filozófia sokkal 
merevebb Kelet-Európában, a filozófiai és történeti úton szerzett rálátásnak ebből 
a  szempontból lényeges szerepet kellett játszania a  jövő oktatáspolitikájának 
kialakításában és a pedagógiai gyakorlat meghatározásában. Ennélfogva még 
Belgiumban is szinte lehetetlennek tűnt háttérbe szorítani ezt az általános peda-
gógiai dimenziót a tanárok, pedagógusok és oktatási szakemberek képzésekor…

Az 1970-es évek végén a magam részéről – kétségtelenül attól az igénytől 
kényszerítve, hogy pozicionáljam magam a pedagógia világában – úgy döntöt-
tem, hogy a neveléstörténetet nem definiálom pusztán olyan történelemnek, 
mely a nevelésre és oktatásra van alkalmazva. Ehelyett úgy gondoltam rá, mint 
nevelési vagy nevelésbeni problémák egyfajta történetére, amely a pedagógia és 
a történelem köztes területén helyezkedik el – egyfajta pedagógiai történetírás, 
pedagógiai historiográfia, mely terminus megelőzte a korát (abban az értelemben, 
hogy ezután ezt a fogalmat némileg eltérő módon kezdtem el használni, a régies 
és tartalmi szempontból teljességgel elavult történeti pedagógia fogalmának 
alternatívájaként). De semmi sem az, aminek látszik. A neveléstudományok tör-
ténetének részletesebb tanulmányozása révén – tekintettel a kor elméleti-mód-
szertani vitáira, már a 2. (párizsi) ISCHE konferencián próbáltam helyesbíteni 

9

Historigrafia_Nyomda.indd   9 2013.07.11.   5:55



álláspontomat – fokozatosan rájöttem, hogy a nevelés múltjának elemzése milyen 
mértékben vezetett groteszkül elszíneződött nézetekhez.

Ezek a felismerések vezettek ahhoz, hogy növekvő mértékben hangsúlyozzam 
a neveléstörténet „történeti hitelességének” kritikus voltát – ez kétségtelenül 
többfázisú folyamat, ha visszatekintve szemlélem. Döntő elem volt ebben az 
értelmezési keretben a szembesülés az összeomlás szélén lévő ideológiai rend-
szerekkel, mint a kommunizmussal a Szovjetunióban és bábállamaiban, valamint 
az apartheiddel Dél-Afrikában, melyekhez a neveléstörténet hagyományosan 
nyújtott segítséget. Mostanság összegeztem a  jelenlegi véleményemet ebben 
a  kérdésben egy sor beszámolóban, egy kissé offenzív módon, hozzáteszem, 
elsősorban azzal a céllal, hogy vitát kezdeményezzek. Az első felvetés azzal kap-
csolatos, hogy a pedagógiai történetírás történeti lesz-e vagy sem, ami rögtön 
felveti a relevancia kérdését. Tényleges veszély, hogy a neveléstörténészek, akik 
hagyományosan pedagógiai intézményekben dolgoznak – úgy tűnik, az általános, 
társadalmi és kultúrtörténészek elszalasztják a lehetőséget, hogy hozzájáruljanak 
a neveléstörténethez, kivéve, amikor az egyetem történetének megírásáról van 
szó –, felesleges luxusként vannak kezelve a neveléstörténet lassú historicizálása 
eredményeként és a kapcsolódó marginalizáció miatt. Annál is inkább, mert az 
ő „diskurzusuk” gyakran szöges ellentétben áll azzal, amit a pedagógusok, taná-
rok, oktatási szakemberek, pszichológusok és más pedagógiai véleményalkotók 
szeretnének hallani. De nem aggódom a neveléstörténet pozíciója miatt hosszú 
távon. Véleményem szerint a történelem kritikus megértése továbbra is elenged-
hetetlen ahhoz, hogy megragadjuk bármely pedagógiai tevékenység természetét, 
identitását és intellektuális alapjait.

Meggyőződésem, hogy a relevancia tartós hajszolása, ironikus módon, irrele-
váns nevelési kutatásokhoz vezet, mely része a neveléstörténetnek. Véleményem 
szerint ez az egyetlen, amikor mi, mint történészek belépünk a történettudomány 
felségterületére, hogy tudunk mondani valami jelentéssel bírót az esetleges eltéré-
sekről a nevelés történelmi kutatásában, a saját kompetenciánkra alapozva.

I.

Több mint egy évtizeddel ezelőtt Jurgen Herbst, az ISCHE egyik korábbi elnöke, 
ábrázolni akarta a neveléstörténet tudományának jelenlegi állását a huszadik 
század végén Észak-Amerikában, valamint Európában. Mérlegelésképpen azt 
mondta, hogy a neveléstörténészek „fontolják meg újra jelenlétüket tudósként az 
oktatás szakértőinek programjain”. Az „újra” kifejezés ebben az összefüggésben 

marc depaepe
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azt jelenti, hogy valaha létezett egy valóban releváns neveléstörténet, mely része 
volt a tanárképző programoknak. De milyen fajta neveléstörténet volt ez?

A tizenkilencedik század utolsó negyedében a neveléstörténet sikere a tanár-
képzésben a  legtöbb nyugati országban a  „nagy mesterek” (mint Montaigne, 
Comenius, Rousseau, Pestalozzi) nevelési gondolatainak elméleti relevanciájától 
függött, és valószínűleg még inkább a  pedagógiailag korrekt attitűd leendő 
tanárokba történő bevésésének lehetőségétől. Gabriel Compayré – a  francia 
neveléstörténet vezető alakja – 1884-ben állította, hogy a nagy gondolkodók 
különböző pedagógiai rendszerei emelik az erkölcsi buzdítás szintjét. Nem 
tudjuk elképzelni, hogy Herbst egyszerűen csak vissza akarná állítani a morali-
zálását a régimódi, francia köztársasági neveléstörténetnek. Herbst úgy gondolja, 
a terület más vezető tudósaival egyetemben, hogy az aranykorszak az amerikai 
neveléstörténetben nem a tizenkilencedik századra tehető, hanem a kulturális 
revizionizmus idejére, 1960-as és 1970-es évekre, mely során a kutatási teendőket 
az Egyesült Államokban Bailyn, Cremin és mások módszertanilag megszervezett 
historiográfiája határozta meg. Sőt, jó eséllyel feltételezhetjük, hogy a paradig-
maváltás a kulturális revizionizmus ösztönzésére zajlott le: az eszmék történetét 
felváltották a nevelés társadalomtörténetének posztulátumai.

Ezt a  fejlődési folyamatot közelebbről szemügyre véve azonban kiderül 
számos differenciálódás, mely ellenszerként szolgálhat a monolitikus és történel-
mietlen felfogással szemben, a „neveléstörténet történetében”, ahogy Sol Cohen 
fogalmazott. Heinz-Elmar Tenorth és más német kutatók megfigyelték az 1970-es 
évek közepén, hogy viszonylagos konszenzussal csak a nevelés „társadalomtör-
ténetének” új paradigmája dicsekedhetett, tekintettel a szűkebb értelemben vett 
módszertani problémákra: társadalomtörténeti eszközök és kutatási technikák 
kritika nélküli elfogadása, beleértve a kvantitatív módszereket is. De ez nem 
szüntette meg az alapvető sokféleséget a szélesebb értelemben vett metodológiai 
problémák tekintetében, azaz az elmélet és a történelem közötti kapcsolatban, 
nemcsak a nevelés terén, hanem a társadalomtudományokban általában. Mint 
már máshol jeleztem, meglehetősen nagyfokú nézetkülönbségek voltak a disz-
ciplína teoretikai pozicionálása tekintetében Nyugat-Németországban. A neve-
léstörténész számára természetesen fontos különbséget jelent, hogy kutatásának 
szerepe csupán arra korlátozódik, hogy mint egy pretudományos „hipotézistár” 
keresztapja legyen az empirikus kutatásnak, ahogy Wolfgang Brezinka állítja, 
vagy a pedagógiai elméletek kialakulásának motorja, mint Ulrich Herrmann tár-
sadalomtörténeti kutatásaiban, vagy mint az ideológiai-kritikai és a neomarxista 
megközelítésekben, mint Nyugat- és Kelet-Németországban.

Ezen elméleti különbségeknek gyakorlati következményei is voltak a nevelés-
történészek tudományos közösségének nemzetközi szervezetében. Van abban 
igazság, hogy az ISCHE elnökeinek, mint Brian Simon, Maurice De Vroede, sőt 
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Jurgen Herbst ösztönzésének hatására a nevelés „új” társadalomtörténeti megkö-
zelítése inspiráló volt az International Standing Conference in the History of Educa-
tion alapjaira és fejlődésére, de ez bizonyosan nem akadályozta meg az idejétmúlt, 
véleményem szerint dilettáns törekvések virágzását ugyanazon szervezeten belül 
a neveléstörténet „relevanciáját” illetően a gyakorlati problémák megoldásában. 
Az International Standing Working Group for the History of Education (Nevelés-
történeti Nemzetközi Állandó Munkacsoport) ülésének a „Kutatási terület és 
a Tanítás” szekcióján, az ISCHE keretein belül elhangzott témák eredményei-
ről készült könyv egyik szerkesztője egyszerűen visszhangozta az idejétmúlt 
19. századi „történeti pedagógia” feltevéseit. Kadriya Salimova szerint például 
a neveléstörténet egy olyan tudomány, mely az elméleti és gyakorlati fejlődés 
szabályszerűségeiről (törvényeiről) szól. Ezért szükséges, hogy a neveléstörténet 
a továbbiakban is hozzájáruljon a korunk adta, modernizációs és oktatási refor-
mok igényei által diktált új feladatok megoldásához, a 21. század felé orientálódva.

Anélkül, hogy ki akarnám tenni magam a metodológiai imperializmus vádjá-
nak, 1992-ben az ISCHE elnökeként kötelességemnek éreztem, hogy óva intsek 
mindenkit a múlt pedagógiai örökségének ilyen tisztán utilitarista felhasználásá-
tól. Megítélésem szerint az ideológiai, elméleti vagy gyakorlati előnyök kifejezett 
keresése elkerülhetetlenül elvezet a  történelem misztifikációjához, szentéletű 
pedagógiai hősök imádatához, a történelem lojális és jelenszerű olvasatához – 
véleményem egyre inkább meggyőződésemmé vált, miután 1994 októberében 
meghívást kaptam, hogy részt vegyek egy kínai–svájci Pestalozzi Projektben, 
majd a missziót követően, 1995 szeptemberében részt vegyek a dél-afrikai Gau-
teng tartomány (az egykori Transvaal) egyetemének neveléstörténetre vonatkozó 
jelenlegi kutatásainak és oktatásának értékelésében. Kritikai észrevételeim 
mindkét esetben összecsaptak a múlt „tanulságaival” kapcsolatos leegyszerűsített 
érvelésekkel, az oktatási reformokban megbújó speciális pedagógiai és politikai 
érdekek miatt.

Kínában Pestalozzi gondolatainak népszerűsítése érdekében tett, országosan 
összehangolt kísérletek nagyszabású műveltségi kampányokkal estek egybe, 
melyekben a fizikai munka és a formális oktatás integrációja központi elem volt. 
Pestalozzi nem annyira „mélyreható történelmi jelentősége” miatt vonzó Kína 
számára, inkább a „nagyon is jelenbeli fontossága”, mely tükröződik az olyan 
következtetésekben, mint például: „A mai kor embere képes befogadni a kvintesz-
szenciáját (Pestalozzi oktatási gondolatainak) annak érdekében, hogy irányítsa és 
elősegítse a ma oktatási reformját. A jelenlegi (tevékenységalapú) tanítás lényege… 
szintén Pestalozzi alapvető gondolatai közé tartozik.”; „Az egész életen át tartó 
elköteleződés az oktatás irányába és a tántoríthatatlan akaraterő teszik Pestalozzit 
a pedagógusok ragyogó példájává a világ bármely táján.”; „Pestalozzi gondolatai 
(a munka és a szakmai) oktatás terén még mindig roppant jelentőséggel bírnak 

marc depaepe

12

Historigrafia_Nyomda.indd   12 2013.07.11.   5:55



a jelenkor vezető oktatási gyakorlatában.”; „Ha valaki Pestalozzi egyetemes szere-
tetével és a világ megmentésére vonatkozó buzgalmával rendelkezik, feltöltődik 
»szent célokkal«, és valamikor biztosan sikeres lesz”, és így tovább. Meglehetősen 
ironikus, hogy hasonló próbálkozások az oktatási múlt hasznos felhasználását 
illetően fellelhetők egyes konzervatív („fehér”) körökben is Dél-Afrikában, ahol 
a „történelmi pedagógia” még ma is egyes tradicionális értékek legitimációjára 
van használva (nem hivatalosan még az ISCHE zászlaja alatt is!). Az ún. paedago-
gica perennis – mely a nevelés lényegéről szóló fenomenológiai konstrukció a tör-
ténelemből származóan – jogalapot teremthet a „kulturális alapú” (valójában: 
unikulturális) oktatásra az ország különböző etnikai és vallási csoportjai számára. 
Johannes Jordaan számára például „az oktatás és a kultúra bármely korban köl-
csönös viszonyban voltak. Kultúra, vallás, nyelv és történetiség elengedhetetlen 
része a hiteles oktatásnak. Emlékezzünk erre, amikor újraértékeljük az iskolák 
integrációját Dél-Afrikában. (…) Az eltérő kulturális csoportokból származó 
gyermekek közös tantermekbe zsúfolása ellentmond a paedagogica perennisnek”.

Bár az ilyen érvelések politikai és ideológiai hatalmi bevonódását még mindig 
felszínre kell hozni (annak a konkrét társadalmi és kultúrtörténeti kontextusnak 
a tanulmányozása révén, melyre vonatkoznak), mindazonáltal ösztönösen arra 
késztetnek, hogy visszagondoljak arra, miként vált a katolikusok számára hang-
súlyossá a „neveléstörténet” a második vatikáni zsinat előtti Flandriában. Az első 
világháború után a pap-pedagógusok, De Hovre és Decoene kísérletet tettek az 
oktatás katolikus szempontból történő alátámasztására a Vlaamsch Opvoedkun-
dig Tijdschriftben (flamand pedagógiai folyóirat) megjelent publikációval. Végső 
törekvésük egy konzervatív átalakulás volt, „újjászületés a katolikus nevelési 
filozófia örök fiatalító forrásában történő újrakeresztelkedés által”. De Hovre 
számára a katolikus életfilozófia minden modern életfilozófia „sarokkövét” jelen-
tette, „a prototípus, a platóni gondolat, az igazi pedagógiai gondolkodás lényege, 
a „paedagogica perennis”, a valódi nevelési tradíciók alapja, a nevelési bölcsesség 
anyanyelve, „a nevelési igazságok hírnöke”, ahonnan nézve a modern nevelési 
elmélet összes „bálványa” és „hamis forrása” megítéltetne. Ez a támadó pozíció 
követeli, hogy se a történetírás, se a neveléstörténet ne legyen semleges. „Minden, 
a történelmi adatok modern megértéséből származó elmélet azt mutatja” – ismét 
De Hovre szerint –, „hogy a személyes szimpátia elsődleges feltétele egy ember, 
egy mű, vagy esemény megértésének.” Ezáltal jelezve, hogy a múltat katolikus 
szemmel kell vizsgálni: így a nagy nevelési hősök csodálatának mértéke azon 
építőelemektől függött, melyekkel az illető a katolikus oktatási gyakorlatot gaz-
dagította. Ebből eredően az újítók által (ebben az esetben a „reformpedagógusok, 
akik a gyermekkel akartak kezdeni”), mint például Ellen Key, Decoene és De 
Hovre által „nagy gyereknek” lettek titulálva, akik a  gyermek évszázadában 
bukkantak fel, „hogy nagyfokú gyerekességüket helyezzék régi értékek helyébe”.
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Hogy ezek a  feltételezések a katolikus Flandriában sokáig visszhangzottak, 
kis vitát igényel. Sokkal inkább figyelemre méltó azok elméleti tudományos 
analógiája a marxista-leninista neveléstörténettel és nevelési elvekkel a volt keleti 
blokkban, különösen az úgynevezett NDK-ban, ahol sok figyelmet szenteltek az 
elméleti-módszertani alapoknak. Ott is a „logikai” (elméleti) és a „történelmi” 
(dialektikus) egység alkotta a (történelmi) nevelési elvek lényegét. A marxista-
leninista ismeretelmélet határain belül a múlt úgy tűnik fel, mint egy elkerül-
hetetlen és szükséges fejlődési folyamat a szocialista társadalom felé. Az emberi 
társadalom történetére az osztályharcok hosszú sorozataként tekintettek. Az osz-
tályok közötti küzdelem különböző epizódjait a forradalom különíti el, amely 
önmagában véve a konfliktus tetőpontját képezi. Amint az osztálytársadalom 
átalakult kommunista társadalommá a nagy forradalom következtében, a vak 
determinizmus megrendelt jellege elvesztette jelentőségét. Ebben a szocialista 
társadalmi formában az emberek megismerték azokat az erőket, amelyek meg-
határozzák a társadalmat. Ennek eredményeként a történelem mesterei lettek, és 
felhasználhatták ezt a tudást a szabadság szocialista üzenetének megvalósulására. 
Ezt az elvet mutatis mutandis alkalmazták a marxista-leninista neveléselméletben. 
A múlt szisztematikus feltárása nélkül a  jövő progresszív építése és tervezése 
lehetetlen. Ahogy az elmélet és a gyakorlat „dialektikus” kapcsolatban áll és 
elválaszthatatlan egymástól a marxizmus-leninizmusban, éppúgy a múlt, a jelen 
és a jövő is.

Számos funkcionális következmény ered a nevelés ezen elméleti-módszertani 
alapgyakorlatából a  neveléstörténetben, melyeket nemcsak a  neveléselmélet 
központi elemének gondolunk, hanem az általános művelődéstörténet alapvető 
elemének is. Először is, a múlt „pedagógiai örökségét” le kell mezteleníteni, 
mivel a  jártasság az egykori nevelési szakemberek „progresszív” örökségében 
nagyon hasznos volt a történelmi, mondjuk inkább a szocialista tudatosságban 
általában, különösen a tanáraikban. Másfelől a „szocialista” örökségre vonatkozó 
képzettársítás alkalmazható a külföldi „imperialista” és/vagy akár a  „fasiszta” 
hatások elleni harcban (ebben az esetben Nyugat-Németországra vonatkoztatva). 
Harmadszor azt remélték, hogy a múlt problémaorientált olvasata segítséget ad 
jelenkori problémák megoldásában, és végül is úgy tűnt, hogy segítséget nyújthat 
a jövőbeli politika előrejelzésében.

A „múlt különös felhasználása” nemcsak Kelet-Németországnak volt fenn-
tartva, érezhető volt a Szovjetunió befolyása alatt lévő térségek mindegyikében, 
ez alól Magyarország sem képezett kivételt – emlékeim szerint az ISCHE is 
érintett volt Vág Ottó személyében, aki a  nemzetközi szervezet harmadik 
elnöke volt. A múlt hasonló „felhasználása” a kulturális revizionizmus egyesült 
államokbeli kérdéséhez vezet vissza. A neveléstörténet funkcionális értékeihez 
társult kérdések jobban láthatóvá válnak a  téma hosszabb távú történetének 
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fényében. Mialatt a tizenkilencedik század végétől úgy tűnt, a „neveléstörténet” 
állandó jellemzője lesz a tanárképzés tananyagának az Egyesült Államokban is, 
a bizalmatlanság egyre nőtt az első világháború után, mert a képzés ezen része 
látszólag nem tartotta be pragmatikus ígéreteit. Az 1920-as és 1930-as években 
a neveléstörténet funkcionális értékéről széles körű vita bontakozott ki, a tanár-
képzés a neveléstörténet tantárgyban elvesztette a bizalmát. A felmérés 1917-ben 
azt mutatta, hogy a megkérdezett tanárok mindössze 12,7%-a volt meggyőződve 
arról, hogy a témának bármiféle haszna lenne a számára. A neveléstörténetben 
érdekelt egyetemi oktatók válasza elsősorban a tartalomra vonatkozott. Utaltak 
a közoktatás szerepére, ebben az esetben az előnyeire, az amerikai társadalom 
struktúrájának kapcsán. Az iskola a demokrácia (olvasd meritokrácia) motorja, 
ahogy Ellwood P. Cubberley nevezte. Ő a hangsúlyt a neveléstörténet fejlődésé-
nek lineáris-progresszív konstrukciójára helyezte. Ez a narratíva, amely nem volt 
mentes némi diadalittasságtól sem, csatlakozott a (nyugati) civilizáció általános 
„Whig” (azaz „teleologikus”), célorientált fejlődésének interpretációjához.

Azonban a „funkcionális tévedés”, ahogy Frederic Lilge jellemezte az amerikai 
elvárásokat a neveléstörténettel szemben 1947-ben, messze nem volt befejezve. 
Kezdve azzal, hogy a „sikertörténet” Cubberley stílusában tovább fokozta a pro-
fesszionális diskurzust és az oktatási szakemberek ethoszát. Ezen túlmenően 
az 1930-as években a társadalomtudományokban egyre visszhangzott az igény 
a problémaorientált megközelítésre, társadalmi-rekonstrukciós szempontból. 
Csak így jöhet létre egy „új” társadalom, amely képes kezelni a jelenkori problé-
mákat. Ennek eredményeként a neveléstörténet megkockáztatta, hogy csökken 
a  szerepe a  „társadalmi alapozó” kurzusokban, fókuszálva az aktuális esemé-
nyekre. Ez nem sokkal a második világháború után történt, megnyílt az út egy 
szélesebb szociokulturális nézőpont előtt, amelyben a neveléstörténetet már nem 
tekintik a „formális pedagógia” fejlesztésének, „hanem egy folyamatnak, mely 
során egy kultúra közvetíti magát nemzedékeken keresztül”. Ezen „paradigma-
váltás” kedvéért született meg az úgynevezett revizionizmus az 1960-as években, 
amelyet tudományos-szervezeti szinten a History of Education Society alapítvány 
és a History of Education Quarterly publikációi hangsúlyoztak 1961-ben. Melles-
leg a nevelési múltnak ez a történészek általi (újra?)fejlesztése megváltoztatta 
Edgar B. Wesley 36 évig tartó panaszkodását: az „íme a szegény neveléstörténet” 
gondolatot az ujjongó „üdvözlégy, virágzó neveléstörténet” váltotta fel.

A gyakorlatban a revizionizmus a nevelés és az oktatás egy tágabb áttekintését 
jelentette, melynek Bernard Bailyn és Larry Cremin voltak az élharcosai ötven 
évvel ezelőtt. Lényegében a revizionisták, mint hivatásos történészek, támadták 
az oktatási szakemberek olyan szűk látókörű téziseit, mint amilyen Cubberley 
vélekedése volt a közoktatás „győzelméről” az amerikai demokráciában. Meg-
vádolták azzal, hogy a prezentizmus és az igehirdetés módszertani bűneivel van 

több mint az amnézia ellenszere…

15

Historigrafia_Nyomda.indd   15 2013.07.11.   5:55



megterhelve. „A múlt csak a jelen volt, kis betűkkel leírva” gondolata lefutott. 
„De az arany korszak legfőbb iróniája” – mint Donato és Lazerson fogalmazott –, 
hogy „az 1970-es évek radikális revizionistái azáltal hívták fel magukra a figyel-
met, hogy azt csinálták, amit a neveléstörténészek korábbi generációi tettek: 
közvetlen kapcsolatot igényeltek a jelennel”. Valójában a radikális revizionisták, 
többek között az úttörő Michael Katz, rosszul használták fel a  régi Cubber-
ley-dolgozatot. Az iskola messze van attól, hogy a demokratizálódás motorja 
legyen, az iskola az Egyesült Államokban a  rasszizmus, az osztályok közötti 
egyenlőtlenség és esélyegyenlőtlenség alapjain nyugszik. Mint egyfajta terápiás 
értékelése az idealizált múltnak, a neveléstörténetnek jeleznie kellett a jövőbeli 
oktatási fejlesztések lehetőségeit és prioritásait, a radikális revizionisták kritikus 
és általában neomarxista perspektívája felől. Ezért posztrevizionisták, mint 
Ravitch, hibáztatták is a radikálisokat, hogy „baloldali” értelmezésükkel ismét 
ajtót nyitottak a propagandának és a történelem politizálódásának. Mindamellett 
nem feledkezhetnek meg arról, hogy a saját kutatásaik is a  jelenből vett felté-
telezéseikkel vannak átszínezve, még ha bizonygatják is, hogy a neveléstörténet 
a „saját jogán és a saját idejében” egy vizsgálat, melyet más kutatók – köztük 
Ravitch is – végeznek. Ma a revizionizmus talán halott, mint ahogy Herbst már 
az 1970-es évek végén megjegyezte, de ez nem jelenti automatikusan azt, hogy 
a neveléstörténet tanulságainak keresésén már túljutottunk volna. Ellenkezőleg, 
Ravitch és társai nem hagyták abba a „tanulást a múltból”. De történetük sokkal 
kifinomultabb, és ezért talán burkoltabb és veszélyesebb is, mint a fent tárgyalt 
utilitarista példák.

Az 1980-as években egy másik „új” neveléstörténet tűnt fel az Egyesült Álla-
mokban és másutt: az úgynevezett új „kulturális” neveléstörténet, ami talán nem 
is olyan „új”, a „régi” új németországi neveléstörténet óta – Jarausch kifejezését 
használva –, kezdettől fogva úgy tekintett a nevelés társadalmi, valamint kultu-
rális dimenzióira, mint a gazdag intellektuális élet egy szemléleti kifejezésére. Sőt 
a gyakran felfújt „paradigmaváltás” ugyanezen minősítése véleményem szerint 
az amerikai fejlődésre is alkalmazható. Sőt a történészek, mint R. Freeman Butts 
vagy Cubberley még hittek is az amerikai közoktatás jótéteményeiben. Továbbá 
a 1940-es és 1950-es években utat mutattak a nevelés egy alapos szociokulturális 
elemzéséhez, legalábbis kezdetlegesen. Butts például próbálta megtalálni az 
egyensúlyt a történelem jelen számára történő jelentésadása és a múlt integritá-
sának fenntartása között. Bármiképp legyen is, ez az „új” kulturális neveléstör-
ténet – amelyhez többek között Sol Cohen is hozzájárult (bár a „nyelvi fordulat” 
koncepciója a  közelmúltban került módszertani szempontok kereszttüzébe) 
– egyértelműen bizonyítja, hogy a prezentizmus több mint a történeti kutatás fel-
tétele, vagy mint egy absztrakt módszertani bűn. A történelem írása és újraírása 
végső soron a jelenhez tartozik. Ebben a tekintetben a posztmodernizmus nem 
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igazán erőszakolja ránk, hogy bármi újat is csináljunk, „de kötelez minket, hogy 
jól csináljuk, és úgy nézzen ki, hogy jól csináljuk”, idézve Roy Lowe-tól. És bármi-
lyen névvel illetjük is ezen tevékenységeket, „posztmodern” vagy „késő modern”, 
a történelmi magyarázatoknak mindig szüksége lesz egyfajta „hermeneutikára”, 
amely mint azt Gadamer érti, „a tapasztalat történeti hitelességén és nyelvezetén 
alapszik, keresi a jelentés identifikációját és az emlékezés értelmét, amelyben az 
elbeszélő közvetítőként dolgozik, mint egy szöveggel, helyreállít és visszaalakítja 
a történetben a hézagokat, akár kritikusan úgy, ahogy az elemzés, a koherencia 
megköveteli, tekintettel a diskurzus és a kontextus teljességére”. Foucault szerint 
mi emberi lények arra vagyunk „ítélve”, hogy a jelenből írjuk, és újraírjuk a törté-
nelmet. Ez nem jelenti a múlt módszeres eltorzításának legitimációját az ideoló-
giailag szilárd pozíció függvényében. Ez azt jelenti, hogy hivatásos történészként 
meg kell vizsgálnunk, hogy mi magunk hogyan racionalizáljuk, vagy leplezzük 
a saját kutatási stratégiáinkat, kutatási kérdéseinket, téma-interpretációinkat és 
értelmező témáinkat éppen annyira, ahogy fel kell fednünk a rejtett szándékokat 
az előző generációk nevelési diskurzusainak retorikájában.

A végtelen feladat teljesítésének sikeréhez a  neveléstörténet valóban egy 
posztmodern adta értéket szerez: dekonstruálja, demitologizálja és elhomályo-
sítja a múlt nagy hőseit és a gyakran túlzó történeteket, nem téve nevetségessé 
elődeinket, nevelésüket vagy eszméiket, csak demonstrálja, hogy ők is emberi 
lények, konkrét társadalmi-történelmi kontextusban éltek, melytől aligha lehet 
elvonatkoztatni. Ez jellemzi az oktatás nagy emancipációs metanarratíváit is, 
és mutatja, hogy az oktatás egyre inkább felfedte saját mozgatóerőit, melyből 
úgy tűnik, hogy legalább a  tizenkilencedik századtól kezdve nem garantálja 
a nagyobb emancipációt az egyén számára. Az oktatási lehetőségek növekedése 
nem feltétlenül adott nagyobb esélyt a hatalomra vagy az autonómiára, hanem 
alávetettséghez és függőséghez vezetett. Herbstnek teljesen igaza van, amikor 
megerősíti Tenorth igényét, mely szerint ezt az „új” kulturális neveléstörténeti 
paradoxont belülről kell megvizsgálni  , és nem fogalomalkotással vagy modell-
adással kívülről, ahogy a főáramlathoz tartozó történelem vagy a szociológia teszi. 
Valamint igaza van abban is, ahogy Tenorth-tal együtt az importelméleteket úgy 
írja le, hogy azok a legfontosabb tényezői a hétköznapi, osztálytermi pedagógiai 
gyakorlat történelméről alkotott ismeretek hiányának, s a  lényeg, hogy szinte 
nincs helye a „nevelésnek” a neveléstörténetben, amely valóban segíthet meg-
magyarázni a történelmi tudatosság hiányát a tanárok és a pedagógusok körében. 
Az utóbbi időben azonban a kiemelkedő iskolai kultúrával kapcsolatos spanyol 
kutatással összhangban néhány tanulmány foglalkozik a tantermi gyakorlatok 
némaságával, de az a kérdés, hogy olyan választ adnak-e majd, amilyet a tanárok 
és a pedagógusok is hajlandók meghallgatni.

több mint az amnézia ellenszere…
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A történelmi demisztifikáció például a nevelési kutatás gyakorlati hatásáról 
vagy a pedagógiai innováció befolyásáról úgy tűnik, mindig zavarja és frusztrálja 
a hívőket. Emiatt, szemben a Herbsttel, én valóban nem hiszek annyira a múltból 
való tanulásban vagy tanulságokban, vagy hogy a történelem iskolai reformokra 
tanítana. Azzal sem értek egyet, hogy az egyéni vagy kollektív emlékezet privati-
zálja a nevelési múltat azért, hogy aztán akcióba léptethesse a korábbi tapaszta-
latok tanulságait. Számomra a neveléstörténet mint hozzáadott érték egy másik, 
magasabb, elvontabb és de facto személyesebb szinten található. A neveléstörténet 
nemcsak a gyakorta elvirágzott retorika viszonylagosságát mutatja meg kutatása-
iban az oktatással kapcsolatban, hanem ösztönözhet a múlt általában bonyolult, 
néha paradox vagy ironikus, sőt problematikus eredményeivel való foglalkozásra. 
A probléma az, hogy nehéz szándékosan törekedni erre a haladásra a tanulásban, 
és a szankció az, hogy a történelemcsinálás valami más lesz, mint a történelem. 
Mert amikor a történelem az egyik vagy másik ideológiai, politikai vagy oktatási 
program szekerét tolja, már nem történelem.

A politikai döntéshozók bizonyosan továbbra is használják majd a történelmi 
távlatokat, de ezt elsősorban a saját ügyük előnyére. Ne legyünk naivak ezzel kap-
csolatban, mint a jobboldali neveléstörténész – vagy mondhatnám konzervatív 
politikus –, Diane Ravitch egyik könyve a progresszív nevelés történelmi káráról 
(és a „hedonista, individualista, anarchista lélek”) azt bizonyítja. A neveléstör-
ténet relevanciája a huszonegyedik század pedagógusai számára, véleményem 
szerint, csak egy belső természetű relevancia lehet, vagyis olyan, amely kritikus 
és elkerülhetetlenül kényelmetlen, még a nevelési célok „jól bevált igazságai”, az 
„önuralom”, „önfegyelem és alázat” helyett is, melyet Ravitch akar tanulni a neve-
léstörténetből. De egy ilyen neveléstörténet, mindent egybevetve, messze nem 
felesleges luxus a tanárok számára. A gyakorlati pedagógusok szakmai kompe-
tenciája miért nem állhat másból, mint kritikus reflexiójából a múlt- és a jelenbeli 
tevékenységüknek, különösen azért, mert a hagyományos normatív filozófia 
ideológiai lefedettsége lecsökkent? Ahogy Tom Popkewitz rámutatott, „a nevelési 
kutatások koncepcióit, mint a józan ész diktálta gondolatainkat a tanításról, nem 
lehet úgy kezelni, mintha természetesek volnának, hanem úgy kell megvizsgálni, 
mint a történelmi emlékeket társadalmi vonatkozásokban”. 

Bizonyos, hogy a  neveléstörténet nem hoz azonnal olyan eredményeket, 
melyeket a döntéshozók vagy a politikusok szeretnének hallani. Nem hízeleg 
az egyszerű tanároknak, és más oktatásban vagy nevelésben dolgozónak sem. 
Ennek a kritikai távolságnak köszönhetően a neveléstörténet akadályt emel az 
egyoldalú, haszonelvű-tervezésű oktatáskutatás túltengésének, amely kizárólag 
az empirikus-elemző és statisztikai kvantitatív gondolkodáson alapszik, és általá-
ban a legmagasabb kvótaindexeken és impakt faktorokon keresztül demonstrálja 
az érdemeit. Történeti kontextualizációra szükség van, és továbbra is lesz, ha 
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másért nem, mint megérteni azokat a hatásokat, melyeket ezek a látszólag ártat-
lan mechanizmusok üzembe helyezése, a személyek tudományos eredményének, 
intézményeknek és kutatási területeknek a mérései váltottak ki. Más szóval, 
a hagyományos, többnyire értelmező megközelítése a neveléstudományoknak, 
mint a történeti, jóllehet filozófiai is (és talán még társadalmi is), talán már mar-
ginalizálódott, de most is és továbbra is elengedhetetlen a „kritikus” értelmiségiek 
képzésében.

A beállítódás, amely gyökeret vert a jelenlegi európai társadalmunkban, nagy-
részt gazdasági, költséghatékony és haszonelvű. Az oktatási intézmények átmi-
nősülnek „piaci” játékosokká, akik „szereznek” egy bizonyos „szegmenst” vagy 
„rést” a kínálatukkal. A hallgatók/diákok ügyfélként való kezelése nem éppen 
légből kapott. A minőségellenőrzés általában a „felhasználó” elégedettségének 
szemszögéből történik, nem pedig a kritikai reflexiója annak, mit kell teljesíteni 
az oktatásnak. Az oktatás egy üzlet, mondják, mely ismereteket és készségeket 
közvetít abból a célból, hogy biztosítsa a helyet a munkaerőpiacon. Messze áll 
tőlem, hogy megkockáztassak egy kulturális-kritikai vitát azon követelmények 
értelmes vagy értelmetlen voltáról, amelyek jelenleg az iskolákban forgalomban 
vannak, mégis meg kell mondani, hogy az ilyen beállítódás dominanciája erő-
sen fenyeget azzal, hogy eltereli a figyelmünket a kulturális neveléstörténetről. 
A történeti kutatásba való befektetést most nehéz összeegyeztetni a menedzsment 
és hatékonyság gondolkodásmódjával. Ahelyett, hogy szívesen eleget tennénk 
a pénzügyi piaci gondolkodás kívánalmainak, a történelem egy kellemetlen dis-
kurzust indít. A történeti megközelítés mondhatni ápolja a nem haszonelvűség 
hasznát. Magát egy gátként határozva meg, a közvetlen gyakorlati haszon terrorja 
ellen. A kulturális-történeti szemlélet kritikus távolságából, a történelem kutatása 
és oktatása megcélozza, hogy túllépjen a modern idők rövidlátásán azáltal, hogy 
behelyezi a genezisét egy hosszú történetbe, mely valószínűleg nem lesz mentes 
minden paradoxontól. A történeti kutatás a nevelésben is meghaladja korunk 
rövidlátását azáltal, hogy tisztázza: a hasznosság uralkodó kényszere csak az egyik 
eleme a modernizáció hosszú távú folyamatának, és ezáltal (legalábbis) kitárja 
az ajtót a kritikus korrekció előtt, amely a nem haszonelvű kultúra ápolásához 
ragaszkodik. Azt hinni, hogy azáltal, hogy figyelmen kívül hagyjuk a történelmet, 
lehetséges lesz elkerülni olyan társadalmi folyamatokat, melyek önmagukat hoz-
zák létre, természetesen egy keserű illúzió, még azok számára is (tantervépítők, 
oktatási újítók, politikai döntéshozók, oktatási bürokraták és technokraták), akik 
időközben hátat fordítottak a történelemnek. Nietzsche frázisát átírva, a feladat 
az, és a továbbiakban is az marad: megbékélni a létezés történeti valóságával. És 
ez elvezet a neveléstörténetre vonatkozó elméleti reflexióimhoz.

több mint az amnézia ellenszere…

19

Historigrafia_Nyomda.indd   19 2013.07.11.   5:55



II.

A múltbeli kontextus egy olyan történeti elbeszélés által konstruálódik, melyet 
a múlt maga nem ismer. A történelmi kutató szükségszerűen egy mesterségesen 
kialakított adatgyűjteményből indul ki, mely szöveggé van csoportosítva és 
átcsoportosítva, és ez a szöveg, Michel de Certeau szerint, a saját struktúráján 
és konstrukcióján keresztül hordoz magában egységes jelentést (unité de sens). 
A nyelv tehát nem egy autonóm tükör, vagy fényképlemez. Valójában egyáltalán 
nem tükör, hanem önkifejezésünk és gondolati struktúránk reprezentációja. Csu-
pán a többi kutatóval folytatott párbeszédekben, történeti diskurzusokban válik 
a történelmi tudás részévé. A történelmi tudás megalkotását tehát nem a múltban 
kell keresni, sokkal inkább a historiográfiai eljárások értelmező tradíciójában. Ez 
feltételezi az időbeni távolságot, amely lehetővé teszi a projekciót, a szubjektív 
történetiséget, amellyel a kutató felfedezi és konstruálja a „mást” a múltban és 
a múlt „másságát”. Az ilyen történeti beavatkozás, bár sohasem teljesen „bizonyos” 
önmagában, mindamellett nem feltétlenül tiszta fikció. Annak az értékelése, hogy 
a múlt konstruálása, a ma szokásos történetírói eljárásokkal karöltve, képes-e 
megkülönböztetni a hamisat az ellenőrizhetőtől, kétségtelenül tudományosságot 
igényel. A történelem gyakorlata úgy működik, mint a kritikai hermeneutika. Ez 
a mítosszal és a retorikával történő szakítást jelenti, amely konzekvensen olyas-
valamit eredményez, ami félúton helyezkedik el a fikció és a tudomány között.

A történelmi „bizniszben”, az úgynevezett „nyelvi fordulat” eredményeként, 
egyre nagyobb figyelmet szenteltek a nyelv diskurzusgyakorlatokban, valamint 
a narratív struktúrák történeti elbeszélésekben játszott szerepének. Sol Cohen, 
vezető neveléstörténész az Egyesült Államokban, akire már hivatkoztam, a követ-
kezőkkel érvelt e tekintetben: „Ha a nyelvi fordulat nem tanít egyebet, mint hogy 
másként olvassunk, akkor el kell kezdenünk másképp írni. Arra vonatkozóan, 
hogy hogyan olvassunk el egy történelmi szöveget, nem egyetlen helyes megkö-
zelítés létezik, hanem olvasási módszerek léteznek. A különböző olvasási straté-
giák a történelmi szöveget különböző módon alkotják meg. A nyelvi fordulat arra 
kényszerít bennünket, hogy vizsgáljuk felül, milyen fajta eljárás a történelem írása, 
milyen formái vannak a cselekmény behelyezésének (emplotment) engedélyében 
vagy korlátozásában, milyen történetet akarunk elmondani, és milyen történetet 
tudunk valójában elmondani”.

A posztstrukturalisták nagy elmélete meghatározó szerepet játszik ebben az 
új kulturális neveléstörténetben, melyben Cohen csak az egyik interpretáló. Fou-
cault-val egyetértve, nem a szöveg és a benne lévő szándékok szerzője az egyedi, 
emberi, individuális, hanem a magyarázat: a szavak egységgé csoportosításának 
elve és a benne foglalt jelentések eredete mintegy gyűjtőpontja a közöttük létező 
kapcsolatnak. A  szövegekkel történő naiv foglalkozás helyett az új kulturális 
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neveléstörténészek felhívják a figyelmet a szövegbeli „csendre” és „vakfoltokra”. 
Ezek a jelek úgy árulkodnak, mint a szöveg tudatalatti aspektusai. A szöveg nem 
problémamentesen utal valamely létezőre, mely kívül esik a szövegen, hanem 
materiális megjelenése azoknak a struktúráknak és folyamatoknak, melyek a lét-
rehozást lehetővé tették. Az új kulturális neveléstörténész ezért megpróbálja meg-
érteni, hogy nyelv és kultúra a saját logikája szerint hogyan ad akaratlagosságot 
tetteinknek. Megpróbálja megragadni a diszkurzív parancsok körét, szimbolikus 
eljárásokat, médiatechnikákat, melyek az egyén társadalomba történő bevonódá-
sát strukturálják: „A történelmi képzeletben, az iskoláztatás tanulmányozásában 
az a jelentős, hogy úgy tekint a tudásra, mint a kulturális gyakorlat és a kulturális 
alkotás területére. Historicizálja azt, ami korábban a filozófiai »tudatalattinak« 
volt alárendelve, azaz a  tárgyakat, melyek ott állnak emlékműként, erkölcsi 
szükségszerűségeket és üdvösségtörténetüket vetítve. Ez a historicizálás nem 
utasítja el a kötelezettségvállalásokat, de vizsgálja, hogy a kötelezettségvállalások 
mennyire internalizálódtak, és váltak zárttá az interpretáció, reflexió tárgyává 
válásának eshetősége közben”, ahogy Tom Popkewitz írta.

A neveléstörténetre fókuszálva, a  nyelvi fordulat ezért magába foglalja 
a modernizmus számos alapvető feltevésének reorientációját, melyek a „Felvi-
lágosodás Projektre” vonatkoznak. Először az általános haladás gondolata lett 
elértéktelenítve. Pontosabban a tisztán lineáris és teleologikus történelemszem-
lélet lett száműzve. Az ilyen nézet nemcsak azt feltételezi, hogy a „megcsinálható” 
személy és a társadalom a fejlődés útján „jobbá” válhat, de ez a cél ugyanakkor 
felfedi a  történelem belső dinamikáját is. Másodszor, az alany, mint cselekvő 
szerepe a történelemben nagyon problematikussá válik. Ahelyett, hogy az okta-
tási innováció és fejlesztés impulzusain, amely az egyeden alapult volna, lenne 
a hangsúly, most az oktatás mezejét strukturáló diszkurzív téren van. Vizsgálták, 
hogy a diszkurzív tér hogy jön létre, hogyan fejlődik, hogyan konstruál alanyokat 
és társadalmi tevékenységeket, valamint a hatalom és elnyomás milyen formái 
szerveződnek, jönnek létre. Ily módon az új kultúrtörténetnek az a célja, hogy 
egyértelműen elhatárolja magát az azt megelőző paradigmáktól. Végső soron, 
Popkewitz szerint ezek még nagymértékben a historizmusban gyökereznek. Ez 
a történelmi tradíció nehéznek találja, hogy együtt éljen a történelemből hiányzó 
alany gondolatával. A felvilágosodás filozófiája megalkotta az öntudatos cselekvő 
eszméjét, a  kreatív és a  priori alanyét, mely az egyetemes tudáson keresztül 
emancipálható, és következésképpen képes a  történelmet egy emberségesebb 
irányba vezetni. Kapcsolódva a liberalizmus és a modern állam koncepciójához, 
ez adott történeteket a nevelés, az oktatás, a gyermeki jólét, a pedagógusok és 
a társadalom áldásainak progresszivitásáról. 

Annak érdekében, hogy a „hamis” történeti tudatosság, melyre a historizmus 
vezetett, kifakadjon, a „dekonstrukció” módszerei használhatók fel. Ez azt jelenti, 
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hogy a nyelvi „vezetés” „nyomát”, melyet a történelmi tudatosság alkotott, fel-
színre kell hozni, vagy másképp fogalmazva, a nyelvi kód alapjait, melyek struk-
turálják és konstruálják a magyarázatot, láthatóvá kell tenni. Foucault-t követve 
feltételezhető, hogy az emberi tudás és tudomány története a rejtett kormányzás 
kibogozására összpontosul, valamint az „igazság” általános irányelveire, melyek 
aktívak benne. Ennek a sziszifuszi feladatnak a tudomásulvétele mentén többször 
érveltünk egy demitologizált perspektíváért a  neveléstörténeti historiográfia 
kontextusában. A demitologizálás – Rorty értelmezésében – egy „térképészeti” 
tevékenység: a diszkussziós mezők feltérképezése. Tekintetbe véve ezt, egyáltalán 
nem felesleges megfontolni itt, hogy mi volt a neveléstörténészek közötti domi-
náns „paradigma”.

Kuhn használta a paradigma kifejezést abban az értelemben, hogy az egy 
megközelítési modell egyfajta „fegyelmező mátrixa” a törvények koherens enti-
tásainak, elméleteknek, alkalmazásoknak és eszközöknek, melyek beletartoznak 
a tudósok egy adott csoportjának konszenzusába. A paradigmák azon eszmei 
tengelyek, amelyek körül a „forradalmak” a fizikai tudományokban átfordulnak. 
Kuhn különösen a diszkontinuitást hangsúlyozza ezekben a  forradalmakban, 
mely megelőzte őket. Az átmenet egyik paradigmából a másikba, állítja, bevezet 
egy válságállapotba, melyből az újfajta „normál” tudomány felvirágozhat. Ez 
az átmenet, felfogása szerint nem kumulatív folyamat. Ez sokkal inkább egy 
„burok”, melyben a kiindulás, a szakterület újrafogalmazása válik láthatóvá. Ami 
a  neveléstörténet megírását illeti, az érvelés az egymást követő paradigmák 
mellett bizonyos mértékig elfogadható, de a radikális szünetekkel kapcsolatban, 
amelyben ez fog történni, jelentős fenntartásaink vannak. Úgy véljük, hogy a fej-
lődés a tudomány, a fegyelem, a neveléstörténet történetében sokkal több, mint 
egy kontinuum. Ez a kontinuum egy gazdagon mintázott folyamatnak mutatja 
magát, egymást keresztező eredményekkel. A  törésvonalak, melyekre Kuhn 
utalt a természettudományok általa végzett vizsgálatának kontextusa kapcsán, 
léteznek a neveléstörténet historiográfiája tekintetében is, elsősorban szünetek az 
„öndiskurzusban”, és nem feltétlenül a neveléstörténet kutatásában. A cél az volt, 
hogy demonstráljam a kutatás módszertani, elméleti és historiográfiai reflexióján 
keresztül, hogy mennyire forradalmian más az „új” megközelítés, így a „diszkon-
tinuitás” kategóriája nyilvánvalóan többet szükségeltetik, mint a „kontinuitásé”.

Ahogy már láttuk, az öndiskurzus mentén nemzetközi szempontból könnyű 
megkülönböztetni három-négy fázist, mint kutatási területet a neveléstörténet 
háború utáni fejlődésében. Az új kulturális neveléstörténet preferenciáját, mely 
különösen az 1990-es évek folyamatai alatt nyert teret, megelőzte az (új) társada-
lomtörténeti szempontú neveléstörténet. Ez a „paradigmaváltás” a társadalmi vagy 
szociológiai megalapozottságú neveléstörténeti historiográfia irányába főként 
az 1960-as és az 1970-es években foglalta el a helyét. Az új társadalomtörténeti 
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szempontú neveléstörténet, a belső fogalomalkotások szerint, felváltotta a nagy 
pedagógiai gondolkodók „elavult” eszméinek történetét, mely különösen az 
1950-es években vert gyökeret, részben a tanárképzéssel összefüggésben. Követve 
a 21. századi hagyományt, a „kanonizáció” összetalálkozott saját korábbi múlt-
jával, elvezetett az eszmék történetének pedagógiailag értékes örökségéhez, jó 
platformot kínálva a kortárs oktatási tevékenységek legitimálására. A neveléstör-
ténet története szempontjából az ilyen megközelítés az eszmék történetén alapul, 
viszont ellentétben áll az antikvárius, kronologikus cselekmények–és–tények 
történelmével, amely gyakorta megtalálható az intézményes neveléstörténet kon-
textusában. Az ilyen „iskolai történelemről”, bár nem volt mentes a modernista 
haladásba vetett hittől, mindent egybevetve kiderült, hogy kevésbé működőképes, 
mint az eszmetörténeti megközelítés a tanárképzés keretében – amint azt már az 
előadás első részében bizonyítottam. 

Azonban bárki, aki a neveléstörténet aktuális publikációi alapján szeretné 
tanulmányozni a szakterület sajátságos evolúcióját és revolúcióját, hamarosan 
arra a következtetésre jut, hogy a kutatási valóság fejlődése már sokkal komple-
xebb, mint azok a tág általánosítások, melyeket a diszciplína az énképével sugall. 
Kezdjük azzal, hogy az itt idézett paradigmák sokkal többet keresztezik egymást, 
mint általában feltételezik. A nevelés társadalmi és kulturális historiográfiája 
bizonyosan nem 20. század végének találmánya. A német historizmus hajnalán 
a figyelem a természetes növekedés tanulmányozására irányult, mely megálla-
píthatóan a nevelés egy viszonylagosan önálló kulturális területe. Ennek a tanul-
mánynak természetesen más volt a megjelenése, mint a jelenlegi társadalmi és 
kulturális neveléstörténeti történetírás profiljának, de nem tagadható, hogy 
folyományaként továbbra is előfordul (a jelenben is), adva a diszciplínának egy 
szakmailag és pedagógiailag megfelelő megjelenést. Olyan mértékben, amennyire 
még mindig aktívak a korábbi paradigmatikus rétegek üledékei. Ezenkívül az „új” 
impulzusok heterogenitását mind a nevelés társadalmi, mind pedig kulturális 
historiográfiájában nem lehet figyelmen kívül hagyni. Távol állunk attól a kije-
lentéstől, hogy lenne egy monolitikus paradigma. A társadalmi, nem beszélve 
a kulturális neveléstörténet – mely egy a  történelem elméletképző szerepéről 
szóló erős, módszertani vita által született, amelyben homlokegyenest ellentétes 
álláspontok gyakorta elfogadásra kerültek – a társadalmi és kulturális kapcso-
latok empirikus forrásleírása, a szociológiai modellek és a kulturális elméletek 
integrációja révén, minden, csak nem sima kontúrja az iskoláknak vagy a kutatási 
irányoknak, amit itt a helyhiány miatt nem tudunk részletesen vizsgálni.

Ma, véleményünk szerint, a különféle megközelítések, látásmódok keverékére, 
a  rálátások sokféleségére van szükség. Annak eredményeként, hogy képesek 
vagyunk változtatni a perspektívákon, jobban fel leszünk vértezve a nyelvi játékok 
heterogenitásával és a nevelési múlt magyarázataival való küzdelemben, valamint 
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az azt követő iróniában. A pedagógiai élet, akár a politikai élet önmagában nem 
ironikus, egyedül a történelmi rálátás folytán válik azzá. Ez az ironizálás azon 
a felismerésen keresztül történik, hogy a nevelés eredményei és a képzés drámai 
mértékben eltérhet attól, amely az oktatási tevékenység kezdeti célja, mint ahogy 
a politika eredményei is nagyban különböznek azoktól a céloktól, amelyek az 
alapját képezték. Ebben az értelemben szót emelünk Carlos Barros sem pusztán 
objektivista történetírása, sem tisztán szubjektív megközelítése mellett: „Azt 
javasoljuk az emberi szubjektummal foglalkozó tudománynak, hogy fedezze fel 
a múltat, ahogy az ember azt megkonstruálta” – amely egyben tartalmazza saját 
viszonylagosságunk tudatosságát (és a kapcsolódó mértékletességet, korlátokat). 
Ha nem vagyunk képesek helyesen megítélni a használt elméletek, fogalmak és 
kategóriák viszonylagos voltát, fennáll a veszélye annak, hogy nem szerzünk sem-
mit, de mindent elvesztünk… Umberto Eco bölcsessége lehetőséget teremt arra, 
hogy végezetül mondjak néhány szót azokról a forrásokról és elképzelésekről, 
melyeket használnunk kell.

III.

Tradicionálisan a történelmi jártasság szívós forráskutatással jellemezhető, amint 
azt a  szerencsétlenül járt Marc Bloch írja Apologie pour l’histoire ou Métier 
d’historien című művében. A múlt tanulmányozása, szemben a jelen vizsgálatával, 
szükségszerűen „közvetett” észlelésre támaszkodik. Megmondani, hogy mi volt 
(ton eonta legein, ahogy Hérodotosz fogalmazta meg), nem lehet „tanúk” első 
kézből származó elbeszélései nélkül. Leopold von Ranke számára, aki a törté-
nelem oktatását a berlini egyetemen 1825-ben kezdte meg, a történésznek azzal 
az előfeltevéssel kell dolgoznia, hogy a történelmi tényszerűség előre adott. De 
a tények önmagukban semmit nem mondanak. Ezért Bloch számára a „megértés” 
a kulcsszó, az útmutató és az inspiráció forrása a kutatás számára. De ennek 
a megértésnek először is tényekre kell támaszkodnia, azaz forrásokra, melyeket 
időben és térben kontextualizálni kell.

Az első forrás, mellyel dolgoztunk, a „pedagógiai sajtó”, azaz a  folyóiratok 
voltak, professzor De Vroede-nek köszönhetően, akinek sokkal tartozom. Ezek 
a források nemcsak az idő tükrét képezték, de a legtöbb esetben, mint pedagógiai 
folyóiratok, pedagógusok által pedagógusoknak nyújtottak valódi útmutatást 
az elmélet, valamint a  gyakorlati oktatás terén. Szinte semmi sem kerülte el 
a kor folyóirat-szerkesztőinek és kollégáinak figyelmét, ami felbukkant Belgium 
pedagógiai életében. Számos cikkük felhívta a  figyelmet és problematizálta 
a mindennapi valóságot jellemző fájó és érzékeny pontokat, konfrontálódva az 
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oktatás fenntartóival, s lehetővé téve, hogy ezek a folyóiratok a neveléstörténet 
historiográfiájának igazi aranybányái lehessenek, így „minden pedagógiai forrá-
sok anyjának” nyilváníthatók.

Vitathatatlan, hogy a pedagógiai sajtóban megjelent szövegek nagy részének 
normatív jellege volt; végtére is a nevelés fenntartói oldalától fogantattak, és így 
gyakran fejeztek ki nevelési célokat, filozófiai szándékokat. Mindamellett, ahogy 
azt máshol már jeleztük, egyfajta intelligens, általában az érveknek (és magyará-
zatoknak) a közvetett olvasatán keresztül vezető felhasználásával lehetőségünk 
nyílik arra, hogy megragadjuk a „szabályszerűséget” a forrás „normativitásán” 
keresztül. Mivel ezeknek a folyóiratoknak gyakorta egy nagyon konkrét „külde-
tése” volt – egyesek kifejezetten azért alakultak, hogy egy adott nevelési filozófiát, 
ideológiát és/vagy kapcsolódó elképzelést terjesszenek, meg lehet határozni, hogy 
az üzenet mennyire volt kidolgozott a „retorika” szintjén (ha úgy tetszik, a „szö-
veg” diskurzusa), és hogy lett ez konkrétan lefordítva a hétköznapi „valóságba” 
(egy gyakorlati-szerkezeti „kontextusban”), és milyen feszültségeket, változáso-
kat, paradoxonokat, iróniát stb. idézett elő. Ebben az értelemben, a lapok egy 
viszonylag homogén teret nyújtanak – a cikkek hasonló gondolkodású emberek 
szerkesztése alatt jönnek létre – megbízható alapot teremtenek a „diakronikus 
kutatásnak” (ha valaki „fejlődési kutatást” akar végezni), melyet ráadásul nagy-
mértékben „személytelen” módon lehet végezni. Valójában a szerkesztés által 
alkalmazott szűrő a legtöbb esetben ideológiai tárolóként szolgál, mit lehetett/
lehet közzétenni, és mit lehetett/lehet elutasítani. A folyóiratok tehát nemcsak 
forrássorozatok, hanem „zárt” források is, melyek sokféle mennyiségi (és/vagy 
számszerűsíthető) műveletek elvégzését teszik lehetővé.

Párhuzamosan a más országokban az 1970-es évek végén feltűnő „kliometria” 
szellemű trendekkel, minket is érdekelt abban az időben a nevelési statisztikákkal 
kapcsolatos munka. Ez a belga alapfokú oktatás nevelési statisztikáinak rendel-
kezésre bocsátását eredményezte az 1990-es évek első felében. Ezek az erőfeszí-
tések (valamennyi) nemzetközi elismerést hoztak, és hatással voltak egy hasonló 
tervre a középfokú oktatással kapcsolatban is. Azonban ezek a tényezők nem 
reprezentálják a legnagyobb előnyét a projektnek: kétségtelen, hogy ez az adatok 
publikálásával kiegészített, megfelelően megalapozott forráskritika volt. Nyilván-
való, hogy a 19. századi oktatáspolitika hivatalos adatok közzététele útján történő 
„objektivizálási” törekvései nem kerültek le a kor oktatáspolitikai napirendjéről. 
Éppen ellenkezőleg, a numerikus anyag termelése, ha úgy tetszik, a „statisztikák 
gyártása” (Popkewitz Lindblad terminusát használva) a politikai stratégia részét 
képezi, mely arra lett tervezve, hogy elősegítse a kor politikai céljait. Ennek meg-
felelően kontextualizáltuk és elolvastuk ezeket a politikai színezetű kormányzati 
forrásokat. Az alkalmazottak (tanárok, továbbá felügyelők), a vezetés által együtt-
működésre serkentve, nem mindig a helyes és pontos információkat adták meg. 

több mint az amnézia ellenszere…

25

Historigrafia_Nyomda.indd   25 2013.07.11.   5:55



Amellett egyéb pontosságot befolyásoló tényezők, mint a „rutin”, a „meg nem 
értés” és a „fantázia”, az iskolai személyzet tagjai közötti önérdekek természetesen 
ugyancsak befolyással bírtak.

Magától értetődően ugyanez vonatkozik az „oral history”-ra, tekintettel 
azokra, melyeket természetesen nem csak most kezdtünk el. A tanár társadalmi 
helyzetével kapcsolatos tanulmányhoz mintegy száz alannyal készített interjút 
használtunk fel. Ezek az interjúk már a kutatás egy korábbi szakaszában fel lettek 
véve, a professzionális tanári szervezetek kutatásához. Az utóbbi időben leporol-
tuk az oral history technikáját, például a „progresszív pedagógiai örökség” Fland-
riában, az iskolai múlt tapasztalatai mögötti építőelemek kutatásának keretében 
Belgiumban, valamint az egykori gyarmaton, Kongóban. Az alanyok elbeszélései 
csakúgy, mint a statisztikák nem adnak választ minden kutatási kérdésünkre. 
Habár ezek a források gyakran rávilágítanak bizonyos fehér foltokra, melyeket az 
írott források nem világítottak meg, posteriori jellegűknek, és a velejáró kifaku-
lásnak köszönhetően feltétlenül a történelmi kritika felől kell őket megközelíteni. 
Természetesen egy ilyen kritika csak egy másik forrással történő konfrontáció 
útján bukkanhat fel. Sok esetben a  szóbeli elbeszélés – ahogy a  progresszív 
pedagógiai örökségről szóló tanulmányban – önéletrajzi anyag is, melyet el kell 
helyezni az érintett személyek élettörténetének kontextusában is. Röviden, a sok-
rétű forrásanyag keveréke nyújtja a legjobb garanciát a megfelelő válaszokhoz.

Az 1990-es évek második felében rengeteg időt és energiát fektettünk az iskolai 
tankönyvek kutatásába – magától értetődően első osztályú forrása a neveléstörté-
neti kutatásoknak, és mint ilyen, már tárgyát képezte hasonló projekteknek más 
országokban is. Franciaország, Spanyolország (majd Latin-Amerika), valamint 
Németország, Kanada és mások is kezdeményezték. Azonban a mi megközelí-
tésünk több szempontból is eltért attól, amit nemzetközi szinten propagáltak. 
Például erősen bíráltuk a bibliográfiai adatok rendező kategóriái összeállításának 
történelem feletti (supra-historical) módját. Aki a tankönyveket neveléstörténeti 
kutatás tárgyává akarja tenni, elegendő előzetes ismerettel kell hogy rendelkezzen 
az adott területen. Mint már többször érveltünk az ichenhauseni (Németország) 
Internationale Gesellschaft für historische und systematische Schulbuchforschung 
és az ibero-amerikai csoport PatreManes kutatása keretében, az ilyen vizsgálatok 
sokkal többet rejtenek magukban, mint a tankönyvek tartalmának egyszerű leírá-
sát. Fontos, hogy a kutató nem engedheti meg magának, hogy egyetlen forrás 
foglyává váljék, bármennyire gazdag és fontos forrás legyen is az. Aki szeretné 
szóra bírni az osztályteremben zajló pedagógiai és didaktikai gyakorlatot a tan-
könyvön keresztül, nem nélkülözheti a szakirodalmat és a klasszikus forrásokat, 
melyeket már részletesen tárgyaltam fent. Ez természetesen arra is vonatkozik, 
aki a nevelési gyakorlatot szeretné szélesebb társadalmi kontextusban elhelyezni. 
Itt példaként hozhatjuk azt a  kísérletünkre, melyben a  tankönyvet gyarmati 
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környezetben kívántuk értelmezni Belga Kongóban. Itt a statisztikák, kormány-
zati kiadványok, pedagógiai szándékkal vagy anélkül nyomtatott nyilatkozatok, 
ellenőrök jelentései, tanári értekezletek levéltárakból kiásott krónikái kiemelkedő 
szerepet játszottak, mint ahogy az egodokumentumok is – például misszioná-
riusok levelei –, valamint tanúk, akiknek keresztül kellett menni a  gyarmati 
oktatáson.

Mindez nem fogja azonnal meglepetésként érni a történelmet kutatót. A neve-
lés, mint egy társadalmi esemény, nemcsak osztálytermi szinten zajlott, ahogy 
a statisztikák kapcsán már kifejtettük, de egyértelműen be volt ágyazva a 19. szá-
zad politikai és ideológiai kereteibe is. Még meglepőbb talán az a megfigyelés, 
hogy ez a  következtetés folytatólagosan alkalmazható bárkire, aki a nevelési 
gyakorlatot mind relatív, mind önálló jelenségként szeretné tanulmányozni. 
Önmagában a tankönyvek tartalomelemzéséből senki sem várhatja az osztályte-
remben zajló pedagógiai múlt hű rekonstrukcióját, vagy ösztönzést bárminemű 
elméletalkotásra.

Az iskola talaján előforduló mindennapi tevékenységek tanulmányozásához 
más kiegészítő forrásokra van szükség. A tanulmány, amely az 1990-es évek végén 
bontakozott ki, sokféle forrásanyagra támaszkodott. Mindazonáltal a folyóiratok 
ismét többségben voltak. Szoros vagy zárt olvasás (close reading) használatával 
összehasonlítottunk számos folyóiratot, melyeket azért választottunk ki, hogy 
bemutassuk a különböző, egymásnak ellentmondó álláspontokat – katolikus 
versus nem katolikus, konzervatív versus modern, és holland nyelvű versus 
francia nyelvű. A folyóiratokat három fő időszakhoz kötötten vizsgáltuk – az 
1880-as évek, az 1930-as évek és a 1960-as évek. Felfedeztük, hogy ezen időszakok 
különböző társadalmi kontextusai ellenére létezik egy nagyon erős folytonossági 
kapcsolat az elrendezés és a pedagógiai bánásmód tekintetében. Figyelembe véve 
mind a „pedagógiai” és a „didaktikai” tényezőket, úgy éreztük, hogy valami érté-
kessel járultunk hozzá az iskolai szabályoknak, szervezőelveknek, az úgynevezett 
„iskoláztatás grammatikájának” (grammar of schooling) eddigi tanulmányozásá-
hoz. Kétségkívül, korábbi tanulmányok is rámutattak a nevelés tartós történelmi 
struktúráira, de véleményünk szerint nem értékelték eléggé azt a pedagógiai 
szemantikát, mellyel a didaktikus szabályrendszer volt átitatva.

Azonban a pedagógiai folyóiratok kifejezettebb preferenciáját nem minden-
hol méltányolják, szemben a legújabb irányzatokkal, mint például a vizualitás 
iránti érdeklődéssel. Ebben a tekintetben még „ikonofóbiával” is meg lettünk 
vádolva. Túlságosan tradicionálisak voltunk a források kiválasztásában, és nem 
értékeltünk számos „módszert” vagy „trendet”, vagy elszalasztottunk egy valódi 
paradigmát? Mindent egybevetve, a nekünk tulajdonított ikonofobikus pozíció-
nak van némi alapja. Soha nem állítottuk, hogy nem lehet, vagy nem szabad iko-
nográfiai forrásokat használni. Inkább ragaszkodunk ahhoz a tényhez, hogy az 
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egyetlen forrás mindenhatóságába vetett hit néha egyoldalú, kontextusfüggetlen 
értelmezésekhez vezet. Ez minden bizonnyal sokkal erőteljesebben vonatkozik 
a fényképekre, a képi források diszkurzív elemzése tekintetében, mint az írott 
források esetében. A fényképészeti nyelvben az egyediséget, a konkrétat, a vélet-
lent és a mise-en-scene-t is a társadalmi közeg radikalizálta, és teszi abszolúttá. De 
ezek a fényképek és filmek aligha értelmezhetők a támogató, kiegészítő üzenet 
figyelembevétele nélkül. Az osztálytermek történetének alapos vizsgálata közben 
regénybeli karikatúraképeket, valamint „életből vett” dokumentum- és hirdetési 
üzeneteket találtunk. Magától értetődő, hogy a  reklámüzenetek „vasárnapi 
ünneplőbe” öltöztetve mutatták be a valóság kigyomlált képét. Ez nem kellene, 
hogy megakadályozzon minket abban, hogy a médiumot komolyan vegyük. Ez 
nem csupán egy olyan üzenet, melyet a történeti kutatásnak problematizálni kell. 
Változatos források használatával jobban el tudunk határolódni az eredeti részt-
vevők történetétől, hogy kihallgassuk a zajló történetet, változtassunk az aktuális 
történeten, és az aktuális magyarázat megalapozottabb legyen.

A század elején az iskoláztatás tárgyi emlékei egyre nagyobb törődést váltottak 
ki a kutatókból. Ez a törődés a tárgyak kusza halmazára, a pedagógiai múlt gyak-
ran szimbolikus jelentőségű maradványaira irányult: iskolai asztalok, palatáblák, 
palavesszők, tollak, tintatartók, táblák, táblatörlők, falitérképek, és így tovább. 
Az 1970-es és 1980-as években összegyűjtötték ezeket a tárgyakat, tartósították 
és kiállították a pedagógiai múzeumokban, amelyek gomba módra szaporodtak 
a huszadik század elmúlt évtizedében. Az ilyen gyűjtemény bővítése nyilván-
valóan fontos, csakúgy, mint a múzeumi szakértelem fejlesztése ezen anyagok 
tekintetében. Ugyanakkor fontos, hogy az ilyen vállalkozások ne a nosztalgikus, 
bámészkodó vagy narcisztikus vágyakozást eredményezzék a „régi szép napok” 
után (amikor az „akkoriban” általában egybeesik a saját gyermekkor időszakával). 
Minket sokkal inkább aggaszt az a tendencia, amely az idősebb emberek érdeklő-
déséből akar bevételt kovácsolni, akik jól érzik „a múlt iskoláiba” való „visszatérés” 
közben magukat. Véleményünk szerint a múzeumoknak mindenképpen a tudo-
mányos kutatással kapcsolatosan kellene válogatniuk a tartalmaikat.

Azonban a történeti kutatás természetesen több mint a legutolsó forrás felku-
tatása. Véleményem szerint egy új neveléstörténeti historiográfiai megközelítés 
soha nem a forrásból következik önmagában: aki a forrásai börtönében bezárva 
marad, szükségszerűen egy nagyon deskriptív jellegű munkát alkot, magyaráza-
tai egyszerűen a forrásokból származnak. És ez minden bizonnyal nem az, amire 
a kortárs pedagógiai historiográfiának szüksége van, ahogy ezt megpróbáltam 
demonstrálni ebben az előadásban.

marc depaepe
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Depaepe, M. (2008): Dealing with Paradoxes of Educationalization. Beyond the 
Limits of „New” Cultural History of Education. Revista Educação & Cidadania, 
VII, 2, 11–31; Depaepe, M.–Simon, F. (2009): Sources in the Making of Histories 
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Fordította: Valentné Albert Éva

több mint az amnézia ellenszere…
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Ulr ik e mietzNer –  Ulr ik e pil a rcz y k

képEk forr ásértékE 
a nEvEléstörténEti 

kutatásban

1. KÉPEK A NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSBAN

A neveléstörténeti kutatásban a képeket eddig elsősorban azért használták, hogy 
a szövegben leírt jelenséget illusztrálják. A képről nem feltételezték, hogy tudást 
hordoz, hiszen az intuitív és a szubjektív, vagy individuális szférához sorolták, 
amely a  történelmi tényekről nem szolgál információval. Eközben számos 
olyan képi forrás ismert, amely a tágabb értelemben vett neveléssel kapcsolatos 
és a szövegekben fel nem fedezhető tudásértéket hordoz.1 A kép mint fogalom 
különböző médiumokat, különlegességek széles tárházát öleli át, mint például: 
festmények, nyomatok, mint Chodowieckis Basedow rézmetszetei, vagy promó-
ciós képeslapok és plakátok tanítói célzattal. Különösen a 20. század elejétől, az 
oktatási intézmények interneten való megjelenéséig, hatalmas készletű fotográfiai 
felvétel maradt fenn például a  családról, iskoláról, szabadidőről, a  különféle 
státuszátlépésekről, mint az iskolába kerülés, az áldozás, a konfirmáció. A képek 
között számolni kell még a pedagógiai vonatkozással is bíró művészi fotográfiával 
és az illusztrált újsággal. A képelemzés módszerének előfeltétele, hogy tisztázzuk 
a kép fogalmát és sajátosságát. A képtudományi előfeltétel, hogy meghatározzuk 
a forrásértéket és a módszertani megközelítést. 

A képek a mi diszciplínánkban nélkülözhetetlenek, hiszen olyan információkat 
tartalmaznak, melyek más forrásokból – mint a tárgyak vagy a szövegek – sokszor 
nem emelhetők át, csak a középkori történelmi kutatások során támaszkodtak 
képi forrásokra; erre vonatkozóan vannak forrásaink (például Loffl-Haag 
1991). A képek sajátos forrásértékéhez a következő tények tartoznak: a képek 
a nevelési jelenség aspektusait mutatják be, mint a testtartás, gesztus, tekintet, 
mimika; információt tartalmaznak a nevelés „köréről” és hatásáról. A fénykép 
hangulatával és általános bemutatási módjával a gyermekkort, a nevelés idealizált 

1 Léteznek egyedi tematikus forrásanyagok, mint Robert Alts Képatlasza vagy Schiffler–Winkeler 
gyűjteménye, ugyanúgy mint a BBF online kínálata, a Pictura Paedagogica. A neveléstörténé-
szek és a történészek általában saját képanyaggal dolgoznak.
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és reális elképzeléseit közvetíti. Természetesen a kép egyik előnye, hogy időben-
térben-környezetben meghatározható, és a szerzővel, a készítővel kapcsolatba 
hozható. A fényképezett kép leképezi a valóságot, de tartalmazza a történelmi, 
szociális és szubjektív élet nyomait is. Elsősorban a képekkel fejeződik ki az 
ember an tropológiailag és kulturálisan. Az emberi léthez hozzátartozik a képi 
világ, amely a  neveléstudományi kutatás fontos témája. Napjainkban szinte 
mindenki tud írni és olvasni, ennek ellenére nem arról van szó, hogy a képek 
mennyisége csökkenne, hanem inkább óriási képáradatról beszélhetünk, azon-
ban erről kevesen írnak. Ezekre a képekre az emberek nem figyelnek oda, ezáltal 
az emberi kifejezés fontos része marad figyelmen kívül. 

Az is meglepő, hogy a művészettörténeten (etnográfia) kívül a 20. század végén 
használják először a képeket más tudományokban is; az értelmezések repertoárja 
csak az elmúlt 10–15 évben fejlődött ki, és a neveléstudományban ezt a vizsgálati 
módszert most veszik igazán komolyan. A hagyományos művészettörténet mel-
lett különböző tudományok, mint például a képtudomány, kognitív tudomány, 
pszichológia, történelem, társadalom- és neveléstudományok foglalkoznak 
képekkel.

2. A KÉPTUDOMÁNy TÖRTÉNETÉHEZ

A tudomány „nyelvi fordulata” után a világot szövegként értelmezik (Richard 
Rorty), az 1990-es évek óta pedig „képi fordulatról” („pictorial turn”) (William T. 
Mitchell) vagy „ikonikus fordulatról” („iconic turn”) (Gottfired Boehm) beszél-
nek. Egyrészről ez azt jelenti, hogy nyilvánvalóan a képek sokkal fontosabbak, 
mint valaha voltak, ezért „a képekhez való visszatérésről” beszélünk. Másrészről 
pedig azt, hogy a képeket a kultúra tárgyiasításaként lehet komolyan venni úgy, 
mint korábban a  szövegeket. Ezzel elsősorban a  képek tudományos jellegét 
és a mesterségesen létrehozott technikai képek művésziségét (Bredeskamp 
2004: 20) hangsúlyozzák, a képek hatása ezzel a figyelem középpontjába kerülhet. 
A világos határvonal a művészi és a populáris képek között elmosódott csakúgy, 
mint a modern kor előtt. Emiatt gyakran már nem művészettörténetről, hanem 
képtudományról beszélnek.

Így az 1600-as évek előtti képek – és még egészen a 20. századig – általában 
az egyház vagy az uralkodó, a nemesség, vagy a  város, műhelyek, céhek stb. 
megbízására készültek, gyakran pedagógiai célzattal. Először Rembrandt állt ki 
az önálló művészi alkotásokért.

A képek készítésének jellege és módja szoros kapcsolatot mutat a technika fej-
lődésével. Számos populáris illusztráció megjelenése, mint például a képregények, 

Ulrike mietzner – Ulrike pilarczyk
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összefügg a technika, a képnyomtatás fejlődésével. A korai nyomatok általában 
fametszetek voltak az 1880-as évekből, azonban ezek csak a polgárság számára 
voltak elérhetőek (Pieske 1988).

3. MI A KÉP? 

Az angol nyelvhasználatban a kép anyagszerűségére, a „külső” képre a picture szót 
használják, miközben a „belső” képre, az immateriálisra az image utal. Ám az 
átfogó német fogalom a kép sajátosságára mutat rá, a pillantás és a nézés, az érzé-
kelés aktusa, amiből újra képek formálhatók. Az egyik oldalról a látás a megjelölt 
mintától függ, a másik oldalról a mi képzetünket természetesen a valóságos, létező 
képek alkotják. Itt nyer értelmet a képantropológia, amelyben az embert „homo 
pictorként” (Jonas 1994: 39) értelmezik. Helmut Plessner a filozófiaantropológia 
képviselője a külső és a belső világ közötti összefüggést hangsúlyozza, így a kül-
világ a belső világ nélkül nem fogható fel (Plessner 1981: 372; Wulf 2004: 49).

Ha a külső és a belső világ közötti összefüggést hangsúlyozzuk, akkor a képe-
ket a két világ közötti összefüggésként értelmezzük, így az „ikonikus különbség” 
a kép és a valóság között megmarad, mert a képek valósággá változnak: három-
dimenziósak, anyagszerűség és számos érzékszervi elem, mint a hideg és a meleg 
színek kétdimenziós felületre redukálódik, amely a képzelet világába képes lépni. 
A kép annyiban különbözik a szövegtől, hogy a képrögzítés egyidejűleg történik, 
a szövegolvasás viszont lineáris. 

A képek egy nézési aktusban (Sehakt) foghatók fel, több érzékszervvel egész-
ként, amely a szövegek hatásától alapjában különbözik. A „vizuális tanulmányok” 
ezért a képek önálló értékéről szólnak. A képek a keletkezésük folytán esztétikai 
minőségükben a világ egyedi részét alkotják, és nem egyszerűen a világ utánzatai. 
Ez a történeti képtudományhoz való tartozás miatt van, mert a képek nem arról 
tudósítanak, ami korábban volt, hanem mindig azokat a látásmódokat, előadáso-
kat, konvenciókat, vázlatokat reprezentálják, amelyek voltak vagy lenniük kellett 
volna.

Alfred Lichtwark (1852–1914) 1886–1914 között a hamburgi Kunsthalle veze-
tőjeként, a művészeti nevelési mozgalom tagjaként azon tudósokhoz tartozott, 
akik szerint a kép konkrét hatást gyakorol az egyéni és társadalmi nevelésre. 
Ennek jegyében gyereknevelésre és amatőr fotózásra irányuló kiállításokat és 
gyerekeknek szóló vagy gyerekbarát tárlatvezetéseket szervezett, valamint erről 
publikált is. Ennek a folyamatnak nevelő hatással kell bírnia: „Szemmel történő 
nevelésre van szükségünk, amit gyalázatos módon elhanyagolnak” (Lichtwark 
1893). Ehhez a hamburgi szellemi körhöz tartozott Aby Warburg (1866–1929) is. 

képek forrásértéke a neveléstörténeti kutatásban
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Warburg a társadalomtudományt kiterjesztette a képi forrásokra; ezt támasztot-
ták alá például az első világháború propagandaképeivel kapcsolatos kutatásai. 
A fényképészet Warburg számára a kutatás eszköze volt, és a mai napig őt tartják 
a  történeti képtudomány alapítójának, a vizuális kommunikáció kutatójának. 
A  hamburgi művészettörténeti iskola köréhez tartozott még: Ernst Cassirer, 
Erwin Panofsky, aki Warburggal együtt létrehozta az ikonográfia és ikonológia 
módszerét (lásd Panofsky 1978); ezzel direkt értelmezhetővé tette a műalkotáso-
kat, ami kezdetben a profán tárgyakra irányult. Erre az eljárásra támaszkodik Karl 
Mannheim dokumentarista és tudományszociológiai módszere, amely a kultúra 
megismerését tűzte ki feladatul. Németországban a nácizmus alatt Panofskynak, 
Mannheimnek és a többieknek emigrálniuk kellett, így ennek a képtudományos 
tradíciónak vége szakadt. Először az 1960-as években tudták ismét folytatni 
a megszakadt kutatást (Michels 1999).

A neveléstudományi kutatás első képviselője közé tartozott Klaus Mollenhauer 
(1929–1998), aki a művészi kifejezési forma értelmét mutatta be, és ennek a kifeje-
zésnek a képi teóriáját megalapozta. Számos 1979 óta megjelent publikációjában 
azt mutatta be, hogy a művészet a műalkotásokon kívül a világi oktatási moz-
galmak keretében is megjelenik. A műelemzés fontosságát hangsúlyozta, és arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a képeket tetszőlegesen lehet létrehozni és használni.

4. IKONOGRÁFIA ÉS IKONOLóGIA: (EGyEDI) KÉPI 
INTERPRETÁCIóS MóDSZEREK ÉS VIZSGÁLATOK 

A képek módszeresen magukba foglalják a  problémák gazdagságát; szabály 
nélküli értelmezésre csábítanak, mert első ránézésre érthetőnek tűnnek anélkül, 
hogy előzetes tudásunk lenne róluk. Ezenkívül a  képek nem egyértelműek, 
befogadásukat befolyásolják a szubjektív szempontok. Problémát jelenthet az is, 
hogy a képek egy bizonyos történelmi időben készültek, ezért nem egyszerű mai 
szemmel értelmezni őket.

4.1. Forrástípusok és osztályozásuk

A képek osztályozásakor különbséget kell tenni a művészi és a hétköznapi képek 
között, ezek nincsenek és sohasem voltak szelektálva. A  tárgyak forrástípus 
szerint a következő kategóriába sorolhatók: egyedi vagy tömegcikk; mozgó- vagy 
állókép; analóg vagy digitális.

Ulrike mietzner – Ulrike pilarczyk

34

Historigrafia_Nyomda.indd   34 2013.07.11.   5:55



Festmény

Megrendelő:
 – intézmények: egyház, állam, város
 – család
 – személyek
 – nincs megrendelő
Anyagok:
 – falfestmény
 – táblakép (fa vagy vászon stb.)

Nyomatok
 – könyvekben
 – megvett táblák 
 – folyóiratban vagy újságban 

Újságok
Rajz célja: 
 – vázlat 
 – tervrajz 
 – stílus 

Kollázstechnikák

 – plakát/reklám
 – falitábla
 – falfestmény
 – könyvcím 
 – illusztráció 

Fotók  – analóg/digitális 

4.2. Egyedi képek ikonográfiai és ikonológiai értelmezése

Az ikonográfiai módszert Erwin Panofskytól származtatjuk; ez különbözőképpen 
változtatható, a három szakaszból álló részben a négylépcsős módszert képekre 
és kulturális jelenségekre vonatkoztatjuk. Ez a módszer a képek komplex jelen-
tését tükrözi művészettörténeti és művelődéstörténeti kontextusban. Folyamatos 
a kritikai megnyilvánulás a módszerről, a képhermeneutikai hagyomány a túlzott 
értelmezésre figyelmeztet. Imdahl (1996) bírálta ezt, és többek között a formális 
struktúra háttérbe szorítására hívta fel a figyelmet, amivel az absztrakt vagy 
elvonatkoztatott kép részleteinek az elemzése lehetetlen.

Wolfgang Kemp elsősorban a  képi kontextusnak, a  kép befogadásának és 
alkalmazásának hiányos figyelembevételét kritizálja. A lépcsős ikonográfiai mód-
szer tapasztalatunk szerint reagál erre, és érdemes ezt a vizsgálati kritériumot is 
felvetni. Ez az erős kontrolláltsága miatt éppen a nem művészettörténészeknek 
egy praktikus módszer.2 Ezt a módszert már kibővítettük a Mollenhauer által 
javasolt sorozatelemekkel. 

2 A képhermeneutikai eljárásra Bätschmann 1985–1988 egy praktikus utat kínál.

képek forrásértéke a neveléstörténeti kutatásban

35

Historigrafia_Nyomda.indd   35 2013.07.11.   5:55



Ennek a módszernek a nagy képmennyiség és a képsorozatok, mint például 
a  fotó esetében van jelentősége, ahol a véletlen elemek az eredményt befolyá-
solhatják. Ehhez kapcsolódik a képmotívum és a készítési mód, mert a képek 
mindig képekre vonatkoznak. Ha az egyedi képértelmezés során a műalkotáso-
kat akarjuk interpretálni, akkor a kontextust nem lehet figyelem nélkül hagyni 
a jelentés meghatározásánál. 

Philipp Otto Runge szerint egy festmény a neveléstudományban és a művé-
szettörténetben is jelentéssel bír; a gyermekkép tartós, fontos alkotás. Runge itt 
bemutatott festménye 1804–1805 között keletkezett, és a romantikus gyerekkép 
szimbólumának számított (vö. Baader 1996). Különösen egy ilyen sokat 
értelmezett képnél érdemes az ikonográfiai értelmezés egyes szintjeit követni. 
A képelemzés követi ezeket a lépéseket, melyre jó példa Van Straten (1989) újra 
kiadott munkája.

4.3. Önálló képértelmezés

1. Preikonografikus leírás Előfeltétel
Minden képen látható elem leolvasása, 
összefüggés állítása és interpretáció nélkül.
Formai jegyek: kép mérete, anyaga, kom-
pozíció, színek, formák.

Világ ismerete, jártasság a tárgyi világban 
és a tárgyak elterjedt használata.

2. Ikonográfiai leírás
Az ábrázolás elemeit egymással össze-
függésbe állítani, és egy téma, vagy egy 
képtárgy meghatározása mélyreható 
jelentések nélkül.

Téma ismertetése, képtárgy, történelmi 
háttér, mindenekelőtt a technika, 
a művész személye és a kortársai, vala-
mint a kép keletkezési módja.

3. Ikonográfiai interpretáció
A fénykép mélyebb, akár szimbolikus 
jelentéstartalmainak felszínre hozása úgy, 
ahogy azt a művész vagy művésznő expli-
cit gondolhatta.

A másodlagos jelentés és a művész for-
rásainak, a művész műalkotásról vallott 
tudásának interpretációja. 

4. Ikonológiai interpretáció
A műalkotás mélyebb értelme, melyre 
explicit nem gondoltak, ám mégis megta-
lálható az alkotásban.

Kultúrtörténet és technikatörténet, vallás, 
tudomány helyzete, a mindennapi élet 
ismerete.

Ulrike mietzner – Ulrike pilarczyk
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Philipp Otto Runge-t (1777–1810) a német romantikus festészeti hagyomány alapí-
tójaként tartják számon. A festő 1890-től elsősorban Hamburgban élt, ott festette 
1804–1805 között ezt a képet. A festmény mérete 131,5×143,5 cm. A festmény nem 
csupán a három Hülsenbeckschen gyerekről – az ötéves Maria, a négyéves August 
és a babakocsiban a kétéves Friedrich – készült portré, hanem van egy általános 
jelentése is, amely nem specifikusan a gyerekekre utal, hanem a gyermekkorra. 
A kép elsősorban szociális, történelmi és kulturális leírást közvetít. A Hülsen-
beckschen család egy hamburgi nagypolgári család, Eimsbüttel faluban van egy 
kertes házuk, gyalog félórányira a hamburgi kaputól.3 A három gyerek különböző 
gyermeki fejlődésszakaszban áll; ezt Runge a gyerekek különböző testtartásával 
és gesztusával hangsúlyozza, és mindenekelőtt a szimbolikus felülettel. A napra-
forgó öt stádiuma, a bimbótól a kivirágzó virágon át az utolsó virágszárig, amiből 
a virágot lebontották. A három gyerek gesztusai szociális fejlődésszakaszokat 
mutatnak. A kicsi fiú a  targoncával a megfogást gyakorolja. A  tárgyi világra 
már reagál, de nem direkt a tárgyakra, hanem másokra. A négyéves August az 
ostorcsapást gyakorolja, és a nézőre szegezett tekintetével a saját erejét és szemé-
lyiségét erősíti, a saját énjét hangsúlyozza. Teljesen mást mutat az ötéves Marie 
gesztusa és a testvéreihez való fordulása. A külvilággal való kapcsolatukat a festő 
úgy hangsúlyozza, mint egy görbe tükör. Ennek köszönhető, hogy úgy érezzük, 

3 Ezzel a családdal Runge jó kapcsolatban állt (Traeger 1997: 5).

Philipp Otto Runge: Die Hülsenbeckschen gyerekek.  
1804–1805. Abb. nach: Traeger 1987
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hogy a gyerekek a kert védelmében vannak, a kerítésen belül, de az út a házhoz 
a kapun keresztül mindig nyitva áll, a lépés iránya és az útvezetés a befogadó 
iránti nyitottságra utal, különösen a jobbra tátongó beláthatatlan távolság. Így 
a kép tere véd is, de hangsúlyozza a majdnem szögletes formát és a formálisan 
támogatott dinamikát jobbról, a nyugati képolvasás balról jobbra történik, és 
a nyitott jövőre enged következtetni. A kert mint hortus conclusus, a paradicsom 
kertjeként értelmezhető, a valóságban a hamburgi Silhoutte prezentálja. A világot 
a fehér kerítésen a golyó szimbolizálja. A kozmoszt többféleképpen is, a napra-
forgóval és a Marie ruháján látható csillagokkal reprezentálja. Az út „életútként” 
értelmezhető.

A gyerekek között a generációs függőséget nem érzékelteti, jólétük biztosított, 
de a három gyerek jól felszerelt, tudják használni a tudásukat, közösen húznak 
egy kocsit, és a hármasságukkal is elégedettek. Több tekintetben is romantikus 
a  festmény: a  legegyértelműbben talán a  talajábrázolás utal erre, és a  levegő, 
a természet, a ruhák színe, a kertben való tartózkodás, valamint a gyerekek egyes 
testrészei (kerek, mint a kicsi, érett gyümölcsök) és az éber értelmük (gesztusok, 
tekintet). A hallást a képen az ostorcsapással reprezentálja. Talán a befogadónak 
az a benyomása támad ezzel a romantikus képpel kapcsolatban, hogy a gyereke-
ket nem rázza meg a külvilág, mert elzárkóznak tőle. A felnőtt befogadók csak egy 
pillantást vetnek a képre, utána elfordulnak és továbblapoznak, ezt az értelmezést 
a kép erős térbelisége és időbelisége okozza. Ám a gyerekek nincsenek a külvilá-
gon kívül, hiszen a távoli horizonton maradnak. A festmény is hozzájárul ehhez, 
mert a  gyerekek szempontját figyelembe véve, a  jelenlegi helyén a  felnőttek 
szemmagasságában lóg. A mai gyermekkutatás nyelvhasználatában a gyermekek 
a világ szereplői, ez térre és időre is kiterjed.

4.4. Vizsgálati eljárás az ikonográfiai képértelmezésben

A kép tényleges történelmi jelentőségét bizonyítja a környezet, melyben létrejött 
és a gyakori reprodukálása, valamint az értekezések és a viták róla. Nemcsak 
kortárs reakciók születtek erről a képről, de a keletkezése után több száz évvel 
is. A befogadásának az első csúcspontja a művészeti nevelési mozgalom és az 
életreform idejében volt, így azután Lichtwark megszerezte a  festményt (és 
a többi Runge alkotást is) a Kunsthalle számára. A festmény újbóli befogadása 
az 1980-as években történt, mikor azt feltételezték, hogy a romantikus gyerekkép 
a reneszánszát éli.

Ahhoz, hogy az egyedi képértelmezés alkalmazási körét megvizsgáljuk, az 
eredmény tartalmát rögzíteni kell. Összegezve, az összehasonlító és elválasztó 
módszerek a következő lépésekből állnak:

Ulrike mietzner – Ulrike pilarczyk

38

Historigrafia_Nyomda.indd   38 2013.07.11.   5:55



1. Szinkron sorozat
 a) A művész különböző képeivel összehasonlítani 
 b) Képek más művésztől ugyanebből az időből
2. Kronológiai összehasonlítás és a motívumrokonság okait felfedezni 
3. Különböző médiumokra támaszkodni
 a) A művész/művésznő nyilatkozata 
 b) A kortársak hozzászólása
 c)  Szövegek a témáról (ebben az esetben segíthet Tieck, Goethe, Novalis, 

Hölderlin, Schiller és így tovább)

5. A FÉNyKÉP  
MINT A NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁS FORRÁSA

A fénykép szociális és neveléstudományi kutatásokban való kései megjelenése 
annak komplexitásával és realitáshű leképelési technikájával magyarázható, mely 
a tekintetet az esztétikai médium más forrásértékű tulajdonságaira irányítja.

A fénykép, mint médium a vizuális források egy sajátos fajtája, a következők-
ben ennek néhány speciális tulajdonságáról esik szó: elsőként a valósághoz fűződő 
különleges viszonyát tárgyaljuk, majd speciális viszonyulását a szándékoshoz és 
a véletlenhez, végül pedig példákon illusztrálva a legfontosabb forrástulajdonsá-
gok szisztematikus magyarázatára kerül sor.

5.1. A fénykép és a valóság

A fénykép és a valóság kapcsolata szorosan összefügg a fotografikus képek és 
a fényképek speciális konstruktivitásának hitelességével. A fénykép perspektívája 
és a  valósághoz való alapvető viszonya szerint úgy is fogalmazhatunk, hogy 
a fényképek nem egyszerűen előre tervezettek, hanem a lét képei. S épp ellen-
kezőleg, a fényképek nem csupán a létet képezik le, hanem előre megtervezettek. 
A fényképek indexikalitása szorosan összefügg a fényképek realitáshoz fűződő 
kapcsolatával – a keskeny fénynyalábok, melyek a  tárgyakról visszatükröződ-
nek a kamerára, a valóság emanációi, így az optikai kép ennek a kapcsolatnak 
a bizonyítéka. A fénykép azon tulajdonsága, hogy a vizuálisan érzékelhetőt egy 
természetes folyamattal köti össze, rendkívüli forrássá teszi, s nem csupán abban 
az értelemben, miszerint a  fotografikus kép a  valóság autentikus leképezése 
(Winston 1998: 62–67). Gunter Waibl nyomán a valósághoz fűződő számos 
kapcsolatot fedezhetünk fel a fényképekben: a realitást, mely a fényképen látható 
marad, a fényképet, mint realitást, és a fotografikus tekintetet, mint félrealitást. 

képek forrásértéke a neveléstörténeti kutatásban
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„Ez önmaga nem mutathatja meg a valóságot, mert azt saját megértésünk hatá-
rozza meg.” Ennek következménye, hogy „amit realitásnak nevezünk, az nem 
más, mint a világ egy nézőpontja” (Waibl 1987: 4).

A fotografikus képek nem egyedül fotografikus előképekre vonatkoznak, 
hanem belső képi elképzelésekre is. Bernhard Waldenfels nyomán beszélhetünk 
„a látás és a tudás közötti hasadékról” (Waldenfels 1994: 233), mely nem a refle-
xión és nem is a tudományos reflexión keresztül következik be.

Ez a különbségtétel a tapasztalatképzés és a képlátás közötti váltakozó kap-
csolatra utal, melyet pedagógiailag releváns folyamatként kell értelmeznünk. 
A kép és a képzés közötti váltakozó kapcsolattal egyidejűleg a „multiérték” és 
a  „polireferencia”4 fogalmára is hivatkoznunk kell. Ezenkívül a  tudományos 
látásmód történetiségét is be kell vonnunk az interpretációba.

5.2. A szándékosság és a véletlen

A szándékosság és a véletlen kapcsolatának a kiszámíthatatlansága, a konvenci-
onalitás és a szingularitás megnehezíti a döntést arról, hogy a fénykép tárgya, 
motívuma és a  stilisztikája milyen mértékben követ inkább szubjektív vagy 
inkább technikai feltételeket, illetve milyen mértékben dominálnak a személyes 
stílusnak vagy a korszellemnek megfelelő döntések.

A képi forrás elemző jelentésével kapcsolatban a szándékosság és a véletlen 
kapcsolata központi szerepet kap, mert – talán a  csendéletet kivéve – nem 
lehetséges a fotografikus folyamat végén keletkező kép minden részletét kont-
rollálni, illetve teljesen szándékosan formálni. A kamera technikai médiumként 
olyan hatalommal bíró készülék, mely nem csupán a vizuálisan felfoghatót vési 
a fotografikus képbe, hanem helyzeténél fogva önmaga is képes képek generálá-
sára, ehhez adódik – amit itt nem fejtünk ki részletesen –, hogy a képelőállítás 
meghatározott konvenciókat követ.

A véletlen pillanata, ami a fényképben máshogyan reprezentálódik, mint egy 
festményben, elméletileg nem meghatározható, leírható, mert a véletlenszerűség 
egy sajátságos forrásértéket ábrázol. A képi értelmezés számára az előre nem 
látható pillanat, mely a fényképész kontrollját elkerüli, különösen előnyös lehet. 
Az alig uralható, rejtett részletekben gyakran elégséges lényeges információ 
mutatkozik meg arról, hogyan formálják valóságukat a fényképezendő és a fény-
képezett egyéniségek. Például a mimikát nem lehet tartósan kontrollálni. A leké-
pezendő gesztikulációs és mimikai reakciókat gyakran a kommunikatív szituáció 
magyarázataként értelmezhetjük. Ez azt jelenti, hogy a résztvevők egymásra és 

4 A képzés fogalmához (2000), 95ff.
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a fotografikus szituációra is reagálnak, ha egyértelmű számukra, hogy a tudatos 
és tudattalan stratégiákat képpé ültetik át.

A forrásokhoz kapcsolódó tapasztalataink szerint alapvetően négy kapcsolat 
modellezhető, melyek a fényképész státusza, a fénykép alkalma és célja szerint 
differenciálódnak.

– A véletlenszerű a minimumra csökken: A kamera előtti elrendezés megter-
vezésén, valamint a motívum és a részlet kiválasztásának a koncepcionális 
megtervezésén, a technikai eszközök átgondolt használatán, illetve a máso-
latok korrektúralehetőségeinek alkalmazásán (retusálás), valamint a kép-
feldolgozó programokon keresztül a véletlenszerűen létrejövő képi hatások 
minimalizálódnak. Ezek a megformálási fáradozások nyomot hagynak 
a képen, a szándékos formálás értelmében interpretálhatók.5

– A véletlenszerű a szelekció segítségével kiküszöbölhető: Ma már az ama-
tőr és a profi fényképészek körében is megszokott, hogy a kívánt témához 
sokkal több fényképet készítenek, mint amennyit utólag felhasználnak. Az 
így keletkező felvételekből azokat választják ki, melyek a fényképész vagy 
a megrendelő eredeti szándékának megfelelnek. A  nyomon követhető 
választék is ugyanolyan módon szándékosan interpretálható. Mialatt az 
analóg fényképészetnél szükséges a személyes kapcsolat felvétele, a digitális 
fényképészet a fényképezőgépről azonnali válogatást tesz lehetővé.

– A véletlenszerűt nem zavaró tényezőként fogadják el: Mindenekelőtt 
Knipser hajlamos elfogadni a véletlenszerűt, ha az, amit valójában le akart 
képezni, kielégítő módon lett képpé. A szándékosság ez esetben nem az 
esztétikai kifejezésben, sokkal inkább a motívumok és a metszetek kivá-
lasztásában játszik szerepet. A családi fényképalbumokba kerülő fényké-
pek véletlenszerű rendezésére és kiválasztására a nem tudatos stratégiák is 
hatással vannak, melyek interpretálhatók.

– A véletlennel számolva: Ez különösen a művészként dolgozó fényképé-
szekre, valamint az amatőrökre és képi újságírókra érvényes. Ők a vélet-
lenszerűséget a  fénykép konstruktív, kreatív részeként szemlélik, más 
nézőpontok, új ötletek létrehozását, a szabályok megsértését feltételezik. 
A véletlenszerű utólagos elfogadása interpretálható képi értelemnek számít.

A véletlenszerűség itt felvázolt kapcsolatai a keletkezés összefüggéseire vonat-
koznak, melyeknek rekonstrukciója a képekkel kapcsolatos lényeges kérdések, 
értelmezések számára éppúgy fontosak, például akkor, ha a fénykép esztétikai 

5 Figyelembe kell venni azt is, hogy az automata kamerák egyre több olyan alakítást tesznek lehetővé, 
melyek korábban csak a  hivatásos fényképészeknek sikerültek. Egyetemesen és egy fényképész 
kézügyességének megítélésére is megfontolandó a fotótechnika történeti helyzete.
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önkifejezésként szolgál. Ebből a szemszögből a fénykép szorosan kötődik a kép 
alkotójához, annak szándékaihoz, állapotához, helyzetéhez.

Ily módon egy fénykép szociális jelentése nem teljesen ragadható meg, mert 
ez a szociális kontextusban történő alkalmazásától is függ. Mindenesetre meg-
mutatkozik, hogy a  fényképet a modern társadalmak többször és különböző 
kontextusokban alkalmazzák. Ezekben a váltakozó kontextusokban a mindenkor 
aktualizált képi jelentés részben vagy egészben a fényképész eredeti képi szándé-
kától és az általa eredetileg gondolt képi értelemtől függetleníthető.

Ez lehetséges, mert a fotográfiai képi folyamat végén egy önálló, a kép szer-
zőjétől független komplex esztétikai termék keletkezik. Ahogyan az írásnál az 
irat, a szöveg a szerzőjétől elválasztva saját léttel bír, úgy a fotografikus kép is 
önállóan létezik. A szöveggel ellentétben azonban a  fotografikus képnél nem 
magyarázható egyértelműen, hogy a véletlennek és a szándéknak milyen része 
volt a kép létrejöttében. Ezt a kiszámíthatatlanságot figyelmen kívül hagyva a kép 
a szemlélésénél olyan képi hatást fejt ki, mely nem véletlenszerű és nem is egyéni, 
hanem messzemenően formálesztétikai kritériumok és kulturális látásmódokon 
keresztül meghatározott. Ez a képi hatás szociálisan egészen különböző módon 
kódolható. A  lélektani ráhatás, mely egy komoly gyerekportré szemlélésekor 
keletkezhet – ahogyan ez a nagy felületű reklámplakátoknál is történt –, felhasz-
nálható arra, hogy a világszerte szükséget szenvedő gyerekekre felhívják a figyel-
met, figyelmeztessenek a  gyermekbántalmazásra vagy a  közlekedésben való 
óvatosságra.

A fényképeket tehát nem kizárólag a fényképészek önkifejezéseként kell értel-
mezni, hanem szociális hatékonyságukban felfogni, mindenkori felhasználási 
összefüggéseikben elemezni. Ezalatt nem csupán azt a  közvetlen kontextust 
értjük, melyben egy fénykép felhasználható, hanem az általánosabb felhaszná-
lást is, mely az által keletkezik, hogy például a fényképek múzeumokban vagy 
levéltárakban történő használata jelentésváltozásokat von magával (Vö. Price/
Wells 1997, 35f). Egy ilyen elemzés célja így elsősorban nem a fényképész ere-
deti szándékának a felderítése, hanem a felhasználáshoz használt képi értelem 
rekonstruálása, meghaladása. Ez mindenekelőtt akkor lehetséges, ha rögzítjük, 
hogy egy aktuális felhasználáson belül (szövegkontextusokban és képi kontextu-
sokban) mely tematikus tartalmakkal és formális struktúrákkal fogadható el az 
új képi értelem, a jelentés, és mely ellentmondások lelhetők fel a kigondolt képi 
értelemből a komplex képi közléshez kötődően. Ilyen ellentmondások gyakran 
a képi ábrázolás ikonológiai tartalmához vezetnek bennünket.

A következőkben a fénykép jellemző forrástulajdonságait foglaljuk össze és 
írjuk le, tekintetbe véve forrásértékét.

E szisztematikus bemutatás kiindulópontjaként egy 1989 szeptemberében 
keletkezett fénykép szolgál. Bernd Lasdin fényképész és művész NDK-s 
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emberekről, mindenekelőtt Neubrandenburgból és környékéről származó 
családokról készített felvételeket kb. 10 évnyi időtartamban. Az első sorozat 
1986–89 között készült, és nem sokkal az NDK megszűnése előtt mutatták be 
egy kiállításon, a második sorozatot 1997–98 között készítette Lasdin ugyanazon 
emberekkel. Az ábrázoltak maguk választhatták ki magatartásukat és a felvétel 
helyét házukban vagy lakásukban, végül azok, akik szerették volna, nyilvános 
magyarázatot írhattak a portréhoz. 1998-ban megjelent egy mindkét sorozat 
fényképeiből készült válogatás a kézírásos magyarázatokkal együtt Korszakhatár 
címen.

A következőkben a különböző forrástulajdonságok azon dimenzióit írjuk le, 
melyek alapján eldönthető, hogy a fényképek elég informatívak-e a nevelés- és 
szociáltudományi kutatások forrásaként, és felvetjük a kutatás lehetséges pers-
pektíváit is.

1.   A fényképről, mint forrásról történő beszélgetés előtt természetesen meg 
kell nevezni a fényképészet indexikális minőségét, mert a valósághoz fűződő 
referenciája miatt az analóg fénykép a szaktudományi vizsgálódások kiváló 
forrása. A fényképek szemléleteket közvetítenek történelmi terekről, tárgyak-
ról, anyagokról és berendezésekről. A figyelmes szemlélő a képi példánkban 
a lakás elrendezését és a ruhák stílusát is észreveszi, a könyvespolcot a háttér-
ben, a krisztusi szimbólumokkal ellátott plakátot a fal szélén, ugyanúgy a fal 
jobb oldalán fent lévő képet az imádkozó emberrel, aki két bőrönd között 
kalapban ül. A fénykép ugyanakkor nemcsak tárgyakat mutat, hanem a meg-
határozott interperszonális és szociális konstellációban lévő testeket is közve-
títi, a tudattalan, spontán és szokássá vált testi kifejezéstől egészen a mimikáig, 
a testtartásig és a taglejtésig bezárólag. Itt leírható a család egysége a saját 
maga által választott helyen, a törődés nem tudatos mozdulatai és gesztusai, 
illetve mindenekelőtt a gyerekek ellenszegülése és zavarodottsága. A fotogra-
fikus felvételek – a festményekkel és rajzokkal ellentétben – a megszokottat és 
a mindennapit is ábrázolják, mellőzött részleteket, magától értetődő dolgokat, 
tárgyakat, melyek profanitásuk miatt már rég elfelejtődtek. Így nem tudhat-
juk, hogy a család elrendezése az anya központi pozíciójával, a lány apához 
és a fiú anyához fűződő közelsége tudatosan vagy véletlenül adódott-e. Ezek 
ellenére lehetségesek visszakövetkeztetések a családi konstellációkra.

2.   A fénykép egyidejűleg kifejezőeszköz, esztétikai termék, amely a befogadókra 
közvetlenül vizuálisan hat. Mint képeket észleljük őket, individuális és kollek-
tív kulturális látásmódot közvetítenek. A fotográfiai képek témái és tartalmai 
mellett különösen a kép atmoszférája és a stílusok azok, amelyek a társadalmi 
csoportok mentalitására és önmaguk megértésére utalnak. Példánk a szemlé-
lőnél egy meghatározott hangulatot vált ki, a család egyszerre hat védettnek 
és zártnak. Ezt a szűk képmetszettel, a sajátos fény- és árnyékviszonyokkal és 
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az ablakkeretek szokatlan képbevágásával érik el, melyek egy háromszögletű 
világos felületet teremtenek a képen. A kárpitozott festménynek exponált 
helyzete van, ezzel a metaforikus minőségét hangsúlyozzák: a két bőrönd 
között guggoló imádkozó férfi hazáját és útját elhagyóként jelenik meg, és 
nem kerülhetjük el, hogy mindezt a család helyzetére vonatkoztassuk.

3.   Multiperspektivitás: A fénykép egy komplex médium, amelyben egyidejű-
leg vannak jelen a témáról, a tartalomról, a formáról és a stílusról alkotott 
különféle perspektívák: a fényképész nézőpontja, amely nemcsak individuális, 
hanem műfaj, foglalkozás, és a fénykép típusa szerint is változik (nyilvános, 
privát, közintézmény); a lefényképezett személy, a megbízó és a címzettek, 
a felhasználó és természetesen mindig az adott befogadó nézőpontja is. Ebből 
kifolyólag a felhasználó és természetesen a mindenkori befogadó nézőpontja 
és jelen van. A médium komplexitása megfelel a  valóságos, megélt világ 
többértelmű jelenségeinek, a  fénykép felépítési módszerei a pedagógia és 
a szociális szituációk és viszonyok konstrukciós mintáira utalnak. A képen 
megbúvó és rejtett perspektívák megfelelnek a  társadalomtudományi és 
történeti kutatás által elvárt multiperspektivitásnak, amelyek átfogóbb, több 
nézőpontot magukba foglaló vizsgálatokat tesznek lehetővé. A fényképész 
nézőpontja a metszet kiválasztásában, a filmválasztásban és a díszlet megvi-
lágításában mutatkozik meg. A példánk esetében a készítő átgondolta a kép 
elkészítésének okait, céljait, majd meghatározta az elrendezés helyét – neveze-
tesen a belső tereket. A fényképész maga a képeket különböző felhasználásra 
készítette – még a fal lebontása előtt az NDK-ban mutatták be kiállításokon, 
és tíz évvel később egy újabb sorozattal ugyanazon főszereplőkkel lettek ellen-
tétbe állítva, akik mindeközben állampolgárokká váltak. További felhaszná-
lásukat reprezentálta mindkét sorozat publikálása a Korszakhatár (1998) 
című könyvben. A lefényképezettek mellett a címzettek is a képen vannak, 
mert rájuk érvényes a lefényképezettek szemszöge. A címzettek, az NDK-s 
polgárok a képen látható felnőttek tekintetét rendszerbírálatként értelmezték. 
A kép egy keresztény család elszántságát, az NDK-ban a keresztények számára 
nehéz körülmények közötti összetartást bizonyítja. Ez magyarázza az NDK-
ban először megrendezett kiállítás körül kialakult vitát is, melyet a felelős 
hatóságok élesen kritizáltak. Ezt a címzést erősíti meg a kézírásos kiegészítés, 
melyet a családfő fogalmazott meg, és mely mint egy képaláírás ugyanúgy 
a fénykép kritikus olvasatát evokálja.6

6 Családunk, jó barátok, figyeljünk önmagunkra, ne üvöltsünk a farkasokkal, ha szükséges, hagyjuk el 
az előírt utakat, és járjuk sajátjainkat – mindez reményt ad az életünknek egy kis szigeten. Még med-
dig? 1989. szeptember 18., Hans Ulrich Sturm.
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4.   Perspektivikus normaállítás: A  fénykép soha nem mutatja meg töretlenül 
a valóságot, mert a fényképész tekintete az irányító, és a technikai feltételeken 
is befolyásolják a valóság visszaadását. A leképezett testek mindenkor poli-
tikai, szociális és morális jellegű diszkurzív leírások is egyben. Így a feleség 
pamutruhája utal a nyolcvanas évek reálszocialista fő áramának a megha-
tározott légkörére, ez egy tudatos önkifejezési forma, melyet a fényképész 
a képre visz. Ő maga a munkáját szociológiai kísérletnek tekinti, a megfigye-
lendő funkciójában látja magát, aki saját véleményét az „objektív” közvetítés 
érdekében nem közli. Az időben különböző sorozatok összehasonlításában 
mégis felismerhető, hogyan mozdult el magának a megfigyelőnek a  látó-
szöge ebben a tíz évben. Így a felvételek a nyolcvanas években általánosan 
kevésbé tisztán strukturáltak és objektívek, mint tíz évvel később. Ennek oka 
a korstílus, a fényképész kollektív és individuális tapasztalatai, a leképezendő 
és a felhasználó, melyek komplexitásukban nem közvetlenül ragadhatók meg. 
Ez azt jelenti, hogy a fényképek a társadalomban látható manifesztálódott 
normáknak és a tudás legitimálásának forrásai, hozzájárulnak a tudás legiti-
málásához, nemzetközi, családi és intézményes hagyományok kialakulásához 
és természetesen a felnövekvő generációk nézeteihez, a család, a fiatalság és 
a gyermekkor tapasztalataihoz, valamint a nemek és a generációk viszonyá-
hoz. Ezen sorozat fényképeinek alapján lehetett vitatkozni a család fogalmáról 
az NDK-ban, illetve az ország egzisztenciájáról.

5.   Kommunikatív tapasztalatok: Társadalmi kommunikációs eszközként a fény-
kép sajátos forrás. A fénykép tömegmédiumként hatalmi eszköz és komplex 
médiarendszerek (nyomtatott média, televízió, internet) meghatározó képi 
eszköze, egyidejűleg a tömegek szociális tereként, tapasztalataként is létezik. 
Konvenciókat alkot és hoz létre, ugyanakkor ritualizálja a konvenciók meg-
sértését. A fényképművészet új stílusai, a magánfényképezésben a motívumok 
továbbvezetése, a kliséhez tartozó egyszerű ismétlések is értékelhetőek jelen-
tős megnyilvánulásként egy társadalmi kommunikációs folyamaton belül, 
amelyben releváns témák is megvitatásra kerülnek. Gyermekek, fiatalok, csa-
ládok és professzionális nevelőfunkcióval rendelkező felnőttek performatív 
aktusai, valamint rituális cselekedeteik a  fényképeken tömegesen kerültek 
megörökítésre. A fényképek forrásként alkalmasak arra, hogy segítségükkel 
kutatni lehessen a pedagógiailag releváns csoportok nevelésének, intra- és 
intergenerációs érintkezéseinek és kultúráinak formáit. Így kerülhettek 
Berndl Lasdin nyolcvanas években készült felvételei ellentétbe az NDK sajtó-
orgánumaiban közölt hivatalos családképpel és a családok saját felvételeivel, 
melyek öndefiníciós törekvéseiket reprezentálják. S bár ezek privát felvételek, 
közvetett vagy közvetlen módon mégis reagálnak a nyilvánosságban jelen 
lévő képre, következésképp részei a társadalmi kommunikációnak.
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Összefoglalásképpen: A fényképet különlegessége, az indexikalitás és a képiség, 
egy pillanat kiemelése, annak többértelműsége, a több perspektíva nyújtása és 
a tömegközpontú jellege teszi a mindenkori idő hordozójává. Amióta a nevelés-
tudomány számára releváns szituációkat lefényképezik, a történeti és rendszerező 
kutatások, valamint a  társadalmi összehasonlító kutatások egész spektruma 
ajánlkozik az összehasonlító iskola- és intézménykutatás, a gyermekkor, ifjúkor 
és a családkutatás számára. A  fényképek a  felnövekvés atmoszférabeli feltéte-
leinek nyilvántartásaként szolgálhatnak, melyeket többnyire nem említenek. 
A fényképeken lényeges nyilvános, művelődéspolitikai és pedagógiai ábrázolások 
mutatkoznak meg, melyek példaképek lehetnek, mert a privát képeken nemcsak 
individuális tapasztalatok tükröződnek, hanem az ezek képaláírásaihoz fűződő 
reflexiók is. A fényképek utat nyitnak néhány olyan kérdéshez, melyek hagyomá-
nyos forrásokkal nem feldolgozhatók: mindenekelőtt a test központba kerülése 
áll fenn, ez a külső megjelenés és a testi kifejezés jelentésének, a téri atmoszféri-
kusságnak, a gesztikulációnak és a mimikának a képző- és nevelőintézetekhez 
kapcsolódó kérdését jelenti.

6. A KÉPEK FUNKCIóJA ÉS FORRÁSÉRTÉKE

Végezetül négy lépésben szeretnénk röviden áttekinteni a  képtudományok 
kutatásának lehetőségét a neveléstudományokban: (1) a képek rendszerezése, 
(2) a testképek, (3) a képek hatalma, és végül (4) a képek külső és belső világa.

1. Fókuszálás és rendszerezés a képeken keresztül: a képek – beleértve a fényké-
peket is – a szemlélt jelenséget kontextusba helyezik, annak keretet és rendszert 
adnak. Ebben az értelemben a képek létrejötte a világ észlelésének egy formája, 
mellyel a világ egy meghatározott látószögből értelmet nyer a lehetséges jelen-
tések sokaságában. A képek olyan rendszerező látásmóddal rendelkeznek, mely 
egyben újraértelmezéseket teremt. Ez azt jelenti, hogy a képek nem csupán egy 
rendszert követnek, hanem ezt a besorolást gyakran a képek segítségével hajtják 
végre. Ebből a szempontból a történettudományi kutatás elengedhetetlen része, 
mert a rend, az értelem- és jelentéstulajdonítások a képi folyamatokat nyomon 
követhetővé teszik. Az esztétikai képpé válás új perspektívákat nyer, új viszo-
nyokat foglal magába, így a művészi tekintet új perspektívákat nyit meg, a képek 
a megragadott rend visszaigazolását és megerősítését szolgálhatják.

2. A test története még akkor is jelen van, ha a  testek maguk elvésznek. Fran-
cis Bacon elvonatkoztató elmosódott képeiben, fiatalok önrombolásról vagy 
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enyészetről szóló fényképeiben megmutatkozik az ember és a mai társadalom 
testhez fűződő viszonya. A családi fényképeknél mindenekelőtt a test és a kör-
nyezet viszonya állt a középpontban, de maga a tér is. Német fiataloknak hirdetett 
fényképészversenyen sok képnél a tapogatózó keresés egy formája figyelhető meg: 
saját személyiségüket és identitásukat mindig újabb variációkban próbálták ki. 
A fiatalok ily fotóit éppen az identitás keresésének szakaszaként értelmezhetjük: 
az én variációit a világhoz fűződő viszonyként próbálják ki és értelmezik.

3. A képek hatalma: A képek behatolása képzeletünk világába, az egyes képi motí-
vumok dominanciája – például a szent család kapcsolatai – egyrészt kommu-
nikatív cseréről, másrészt a képek hatalmáról tanúskodik, melyet eddig minden 
esetben az uralkodókról készült képek, a hamisított politikai képek vagy a nem-
zetiszocialista fényképek kapcsán kutattak. A mindennapi reklámfényképek, 
melyek hatalmas méretével minden utcasarkon találkozunk, a képek, melyeket 
mobiltelefonon és interneten keresztül elküldenek a világnak, a Corbis és a Getty 
Images nagy képkereskedők stratégiái ugyanúgy ehhez a kevésbé kutatott téma-
körhöz tartoznak.

4. A  világ esztétikai feldolgozásában a  permanens észlelési folyamat látható 
kifejezést talál. A kép megformálásában a nyilvánvaló egyszeri pillanat – melyet 
Friedrich Copei termékeny pillanatnak nevezett –, melyben a bepillantás képze-
tekké sűrűsödik, képpé formálódási folyamatba megy át, melybe szubjektív és 
kollektív pillanatok is beférkőznek. Humbold ezt az én és a világ kapcsolataként 
írta le. A képek a szemlélésben, melyben ők maguk képzetekké válnak, és a meg-
nyilvánulásban (testtartásként, frizuraként, pózként vagy magatartásként, és 
természetesen tárgyias képként) nyerik el értelmüket. A képek áthatolnak a belső 
és a külső világ között, és visszatükröződve összekötik mindkét világot.
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moNik a r ehr l –  h a Ns grUber

HálózatElEmzés 
a pEdagógiában

BEVEZETÉS

A hálózatkutatás az utóbbi időben divatossá vált, a gyakorlat és az elmélet szinte 
minden területén megnyilvánul. A  társadalomtudományi és a  gazdaságtudo-
mányi kutatások elsősorban a társadalmi-szociális hálózatokat vizsgálják, mint 
például a kereskedelmi kapcsolatokat vagy a politikai véleményképződés folya-
matait, az új termékek bevezetésének rendjét, vagy a szociális támogató hálózat 
működését (Trappmann–Hummel–Sodeur 2005).

A Német Kutatók Szervezete (2006) szerint „a hálózati kooperáció a modern 
tudomány központi metaforájának” tekinthető. Ezek a megállapítások is jelzik, 
hogy hasznos lehet az individuális emberi cselekvések szerveződésének, az infor-
mációnak az emberi agyban történő hálózatba rendeződéséhez hasonló módon 
történő leírása. A tudásreprezentáció jelentéstanának a szemantikai hálózatok 
segítségével történő modellezésével a pszichológia, a kognitív tudományok és 
az informatika már évtizedek óta foglalkozik (Quillian 1966). Az érintkezésen 
alapuló modellek a hálózati információterjedés dinamikáját veszik figyelembe 
(Brien–Opie 2006). A szervezetelmélet és a tudásmenedzsment a csoportokban, 
a teamekben és az üzemekben történő információáramlást vizsgálja (Lehner 
1999; Wiig 1999). Ennek ismeretében kissé meglepő, hogy a neveléstudomány 
terén, annak ellenére, hogy a tudás szerveződése a tanulási folyamatban alapvető 
pedagógiai kérdésnek tekinthető, csak meglehetősen későn terjedt el a hálózat-
elemzés módszere.

Tanulmányunk célja, hogy bemutassuk a modern empirikus hálózatelemzések 
neveléstudomány terén való felhasználásának lehetőségeit. A hálózatelemzés 
módszere komoly potenciált jelent az emberi gondolkodás kutatásával foglal-
kozó különböző nézőpontú empirikus kutatások számára. Különösen hasznos 
lehet azoknál a vizsgálódásoknál, amelyek a társadalmi struktúrák és a kultúra 
kapcsolatát elemzik. Jóllehet, a társadalmi viszonyok és a kultúra, mint a tanulási 
folyamatokat jelentős mértékben befolyásoló tényezők elméleti megalapozása 
kellő mélységben megtörténik, az azok hátterében álló társadalmi kontextusok 
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konstrukciója általában „puhán”, kevéssé megfoghatóan kerül leírásra. A háló-
zatelemzés során kiváló lehetőség nyílik az emberi kapcsolatok, a társadalmi 
struktúrák és a tanulási folyamatok együttes elemzésére. Ennek révén az olyan 
individuális tulajdonságok, mint a  tudás és a motiváció összekapcsolhatók 
különböző társadalmi kontextusaikkal, például egymással kialakított viszonyaik 
rendszerével.

A továbbiakban először a hálózatelemzés általános módszerét és elméleti alap-
jait mutatjuk be a pedagógia nézőpontjából. Ezt követően a hálózatelemzés két 
alapvető elméleti koncepcióját, majd az egocentrikus hálózatelemzés módszerét 
mutatjuk be oly módon, hogy azokat pedagógiai relevanciával rendelkező példák 
segítségével szemléltetjük majd.

1. HÁLóZATELEMZÉS A PEDAGóGIÁBAN: 
MóDSZEREK ÉS ELMÉLETEK

A hálózatosodás a globalizáció alapvető sajátossága, amely egyben arra vonatkozó 
kihívást is jelent, hogy alaposan megvizsgáljuk az ezek során kialakuló kapcso-
latokat, a társadalmi rendszerben rejlő tartalékokat, és azokról új ismeretekhez 
jussunk. Ebből adódóan „a hálózat”, vagy a „networking” többnyire normatív 
jelentést is hordoz. Ismerünk néhány szubjektív elméletet a jó és effektív háló-
zatokról. A hálózat fogalma már önmagában felerősíti a célracionális megköze-
lítést, és ezáltal a célzott implementaritás és szabályozás asszociációját kelti. Ez 
a tudományok terén rendszerint olyan, a hálózatok hasznosságáról szóló leíró 
elemzésekhez vezet, amelyek – miként az a szubjektív tapasztalatok esetében is 
megfigyelhető – gyakran általános érvényességű tudományos kijelentések rang-
jára emelkednek.

Szemben az ilyen jellegű megközelítésekkel, az empirikus társadalomtudo-
mányok a hálózatokat normatív megközelítéstől mentes, semleges formában, 
csomópontokként és lehatárolt kapcsolatokként definiálják (Scott 2000). Min-
den egyéb más strukturális sajátosság, így a hálózatok pozitív és negatív aspek-
tusai már az empirikus kutatás kérdései közé sorolódnak. Primer módon nem 
a definiált hálózatok elemzéséről van szó, ahogy ez a tudományos és társadalmi 
kontextusban előfordul, hanem a kapcsolatok analíziséről szól, például olyan 
szociális struktúrák leképeződéséről, amelyek semlegesek, tehát értékmentesnek 
tekintendők.

Szeretnénk jelezni, hogy a hálózati analízis nemcsak egy módszert jelent, hanem 
egy olyan paradigmát is reprezentál, ami különböző szociális kontaktusokra és 
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azok szereplőire fókuszál (Jansen 2003). Ezek a társadalmi kontextusok lehetnek 
oktatási rendszerek, teamek, más szervezetek vagy egy baráti kör.

A hálózatanalitikai kutatás tézise arra utal, hogy a szociális kontextusok a cse-
lekvők személyébe ágyazódnak be, individuális cselekedetek magyarázzák meg 
ezt, és a szociális környezetben beállt változásokat idéznek elő. Ennek részeként 
úgy személyek, mint csoportok, szervezetek vagy rendszerek is felléphetnek cse-
lekvőként. Adott esetben nagyobb egységek (például csoportok) más csoportok 
kontextusából is vizsgálhatók, vagy szervezeti akciók elemezhetők más szerveze-
tek egymás közötti cserélődése által is. A szociálpszichológia és a kultúratudomá-
nyok érdeklődést tanúsítanak a különböző csoportközi viszonyok, a gazdaságtan, 
a vállalati szerveződések és a globális kereskedelmi láncolatok iránt is.

A cselekvő személyek szociális kapcsolatainak elemzése sok esetben haszno-
sítható viselkedésük, a tanulmányi tevékenységük értelmezésével kapcsolatban is 
(Burt 1982). Az emberi cselekedetek és a szociális struktúrák függetlenségének 
tézise összekapcsolható a cselekvők (individuumok, teamek, szervezetek stb.) fej-
lődési és tanulási folyamatainak pedagógiai kérdésével. Ehhez felhasználhatóak, 
illetve hozzárendelhetők a szociokulturális alapokon nyugvó tanuláselméletek 
(Lave–Wenger 1991). Ezek azt feltételezik, hogy a tudás nem függetleníthető 
a kölcsönös társas folyamatoktól, és ez egyben történetileg kifejlődött kulturális 
adottság. Miután vizsgálatunk tárgya a hálózatok elemzése, módszertani szinten 
is szükséges láthatóvá tenni a cselekvő és környezete közötti kapcsolatot. Tehát 
a metodikai és a kulturális kontextust leképezi a különböző hálózati kapcsolatok 
tartalma és formája, az annak során megvalósuló csere relevanciája.

A hálózatelemzés olyan struktúra, amely egyrészt a kapcsolatokat egészként 
fogja fel, másrészt az egyes cselekvők kapcsolatainak tartalmát és minőségét (pél-
dául a tudományos kapcsolatot, baráti kapcsolatot) vizsgálja. Ennek megfelelően 
a továbbiakban annak két különböző típusát mutatjuk be, a szociális hálózati 

1. ábra. Egó-hálózat
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elemzést (továbbiakban SNA), amelyik a rendszerek és a cselekvők közötti tanu-
lási és fejlődési folyamatokat használja, továbbá az egocentrikus hálózati elemzést 
(továbbiakban ENA; 1. ábra). Mindkét esetben (1) bemutatjuk azok pedagógiai 
elméleti szintű felhasználási lehetőségeit, (2) az adatszerzés és az elemzés mód-
szerét, (3) azok pedagógiai példák segítségével történő bemutatását.

Az egocentrikus hálóból kivonjuk a társadalmi hálót és a cselekvőt, ez lesz 
a jobb oldalon. Szociális hálózatokat minden korábban definiált kapcsolat képez-
het. Az egó-hálózatban egy cselekvő van a központban és csak az ő kapcsolatait, 
vagyis konkrét személyekkel való érintkezését vesszük tekintetbe.

2. SZOCIÁLIS HÁLóZATOK PEDAGóGIAI ELEMZÉSE

2.1. A szociális hálózati elemzés pedagógiai elméleti vonatkozásai

A szociális hálózati elemzés (SNA) és az egyéni tanulás összekapcsolása ellent-
mondásnak tűnhet, hiszen az SNA a szociális rendszerek strukturális elemeihez 
és nem személyekhez kapcsolódik. Azonban a  szociokulturális fejlődési és 
tanulási folyamatok különböző elméletei abból indulnak ki, hogy az individuum 
és annak társas kontextusai nem tekinthetők egymástól függetlennek, hanem 
azokat analitikus egységként kell felfogni (Vygotszky 1978). A szociokulturális 
elméletek ebből adódóan a pedagógiai megközelítések és az SNA közötti kapcso-
lat kiindulópontjait jelentik (Lehtinen–Hakkarainen–Palonen 2004). Ezek 
a megközelítések nem kizárólag az információfeldolgozás kognitív folyamataira 
helyezik a hangsúlyt, hanem az egyéni tudáselsajátítás és a szociálisan megosztott 
tudás létrejöttének történeti folyamataiban is inkább azok szociális összetevőit 
keresik (Resnick 1991). Következésképpen a tanulás a kompetens partnerekkel 
folytatott olyan szociális cserekapcsolatként definiálható, amely lehetővé teszi az 
új fejlődési területek (zones of proximal development) elérhetővé tételét. Az ezáltal 
valamely közösségben vagy egy adott kontextusban megnyilvánuló szociális 
integráció azonosítható a  tanulással, mely megközelítés eltér a  tanulást az új 
tudás bővüléseként, annak megszervezéseként értelmező kognitív pszichológiai 
megközelítéstől (Billett 2005). Még az ezt megalapozó episztemológiai néző-
pont is megváltozik: a tudás már nem tekinthető stabil, általános érvényű lezárt 
egységnek, hanem az mindig valamely szociális cserefolyamat diskurzusaiban 
meghatározott történelmi kultúrában jön létre, és a mindenkori kontextustól 
függő új követelményeknek megfelelően változik (Nye–Brower 1996).

Úgy tűnik – ami egyben az SNA pedagógiai felhasználhatóságát is jól érzé-
kelteti –, a  kontextus fogalom interpretációja eddig meglehetősen egyoldalú 
volt. Lave és Wenger (1991) több alkalommal is hangsúlyozta, hogy a kontextus 
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„objektív fizikai környezetként” történő értelmezése meglehetősen szűkre 
szabott. A mindenkori gyakorlat mögött ott rejlik a hosszadalmas társadalmi 
cserefolyamatok eredményeit tükröző kultúra kontextusa (Willett 2005). Ebből 
a nézőpontból az SNA a szociális csere mind formális, mind informális szinten 
jobban megragadhatóvá válik. Ezt megelőzően a szociális kontextust egy törté-
nelmileg kialakult kulturális gyakorlat olyan paraméterének tekintették csupán, 
amely a szociális cserefolyamatot kevéssé megfogható módon befolyásolja. Az 
SNA olyan módszert kínál, amely ezt a konstrukciót empirikus szinten is képes 
megragadni oly módon, hogy a szociális cserefolyamatok struktúráját, releváns 
területeit, formáját és annak szereplőit teszi az elemzés tárgyává. Ez azt jelenti, 
hogy az SNA egyaránt szenzibilis a szociális kontextusok változásaira, illetve azok 
következményire. 

Ezáltal az SNA lehetővé teszi a szociális kontextusoknak elméleti előfeltevések, 
illetve a tanulást támogató, illetve gátló szempontok szerinti vizsgálatát, továbbá 
a hálózati folyamatok leképzése lehetővé teszi a tanulási és a tudásfejlődési folya-
matainak elemzését is. 

2.2. A társadalmi hálózatelemzés (SNA) módszere

Ezek az elemzések a  szociális rendszerekre fókuszálnak. A  rendszer fogalma 
ebben az esetben széles körű. Nem csupán makroszintre (például állami vagy 
oktatási rendszerekre) terjed ki, hanem a társadalom mikroszintű közösségeire, 
például a családra, a munkahelyi csoportokra és a cégekre is. Összegezve megál-
lapíthatjuk, hogy a társadalmi hálózatelemzés az egyes társadalmi szereplőkkel és 
azok kapcsolataival foglalkozik (Jansen 2003).

A hálózatokban érvényesülő cserefolyamatok céljaira és tartalmára vonatkozó 
kutatási kérdések felvetésének módja függ a hálózat jellegétől. Amikor kérdésünk 
arra irányul: „Kivel van meghitt kapcsolata?”, baráti hálózat után érdeklődünk. 
Utána megkérdezhetjük „Kitől kap fontos információkat?”, ebből egy információs 
háló bontakozhat ki. Ha a kérdésünk arra irányul, hogy „Kit tekint szakértőnek 
bizonyos ügyekben?”, ebből lesz a szakértői hálózat. Ennek következtében külön-
böző jellegű kapcsolatok hálózatai építhetők fel, amelyek egymással különböző 
átfedésekben is lehetnek, például az informális baráti hálózat kapcsolódhat a for-
mális munkahelyi hálózathoz is. A továbbiakban a társadalmi hálózatkutatáshoz 
szükséges adatok megszerzésének különböző módjait, majd alkalmazásának 
lehetőségeit mutatjuk be.
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2.2.1. Adatnyerés
Az SNA kutatás megkezdésekor a legnehezebb feladat a hálózat lehatárolása (Jan-
sen 2003). Ennek kritériumai lehetnek a szervezeti és csoporthatárok, a földrajzi 
határok, a részvétel bizonyos eseményekben, továbbá a résztvevők meghatározott 
tulajdonságai és kapcsolatai (Wasserman–Faust 1994). A mintavétel során 
gyakran alkalmazzák a hólabda módszert: kiindulásként olyan személyeket kér-
deznek meg, akik valamely fontos terület szakértői (első zóna). Ők megnevezik 
a velük kapcsolatban álló személyeket (második zóna), ezek a kontaktszemélyek 
pedig újabb személyeket neveznek meg (harmadik zóna). A kutató dönti el, hogy 
a kutatási kérdéstől függően a mintavételt melyik zónában fejezi be.

Az így behatárolt hálózati adatoknak két különböző formája különíthető 
el: attributív és relációs. Az attributív adatok a résztvevők jellemzőire utalnak, 
például demográfiai adatok, beállítódások, tudás, személyiségjellemzők, vagy 
a kontextus jellemző vonásai. A relációs adatok a hálózati kapcsolatokat írják le 
az ismeretek cseréje, a közös célok vagy az eredmények szempontjából. További 
elemzési szempont a résztvevők cserélődése (például gyakoriság, egyoldalúság, 
reciprocitás, időtartam, megbízhatóság), fontos lehet még a cserélődés módja is.

Az adatok feldolgozása egyrészt grafikus szociogramok, másrészt mátrix for-
májában történhet (lásd 2. ábra). Számos SNA szoftver, mint például az UCINET 
program (Borgatti–Everett–Freeman 1996) vagy a STRUKTURE program 
(Burt 1991) elérhető interneten is. Ezek lehetővé teszik például a nagy hálózatok 
mátrixos vagy szociogramos megszerkesztését is.

2. ábra. A szociogram és a mátrix megjelenítése

2.2.2. Az adatok elemzése

Az individuális kapcsolati mátrixok adatai az attributív adatokkal együtt lehetővé 
teszik a  résztvevők kapcsolatainak kétirányú elemzését (Gruber–Harteis–
Rehrl 2005): 1. a teljes struktúra elemzése (strukturális hálózatelemzés); 2. az 
egyes csomópontok elemzése (viszonylatanalízis).
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1. Strukturális hálózatelemzés
A hálózati struktúrák elemzésének három megközelítése lehetséges: a) kap-
csolatra orientált megközelítés; b) szerepelméleti, amelyik a hálózati struktúra 
leírását szolgálja; c) az inferenciastatisztikai megközelítés a hálózati struktúra 
magyarázati modelljét szolgálja.

a) Kapcsolatra orientált megközelítés
A kapcsolatorientált elemzés a hálózaton belüli direkt vagy indirekt kapcsolatokat 
vizsgálja, azok erőssége, közelisége, továbbá távolsága szerint (cohesiveness).

Gyakran vizsgálják a sűrűség erősségét (density). Minden megvalósuló kap-
csolat összegzése a kapcsolati háló ritka vagy sűrű szövéséről nyújt információt. 
Minél sűrűbb egy hálózat, annál könnyebb az információk továbbítása, annál 
nagyobb a biztonság és a bizalom az egyik oldalról, továbbá a másként gondol-
kodók kontrollja is a másik oldalról tekintve. A hálózati centralizáció mértéke 
(centralisation) mutatja a hierarchia fokát, továbbá tematizált formában azt is, 
hogy az egyes résztvevők hálózati kapcsolatai milyen mértékben determináltak.

A teljes hálózatból kiemelt részcsoportok kapcsolatainak elemzésekor a távol-
ságtartási és a közeledési matricák közötti kapcsolatát az ún. ösvénytávolság 
(Pfaddistanzen) (kapcsolati távolság) hossza alapján számolják. Például ha csak 
indirekt módon érünk el egy további csomópontot a hálóban, akkor a kapcsolati 
távolság „2”. Ha mindkét csomópont direkt módon van összekötve, akkor a kap-
csolati távolság „1”. A távolsági matricák bázisán elkészíthető az ún. multidimen-
zionális skála (MDS), amelynek segítségével a hálózat koordinátarendszerben is 
ábrázolható, és így a részcsoportok tovább elemezhetőkké válnak (Wasserman–
Faust 1994). A különböző részcsoport-analízisek egyes formáinál az attributív 
adatok kiegészítő információt adnak a csoportról azáltal, hogy a résztvevőket 
különböző klaszterekbe (tagság, személyiségjegyek, rangsor, szakértői hovatar-
tozás, tudományterület) sorolja.

b) Szerepelméleti, pozicionáló megközelítés
A pozicionáló megközelítés (cohesion) a  hálózati részcsoportok elemzésére 
szolgáló komplex eljárás. A kapcsolati szempontokra orientáló megközelítéstől 
eltérően ennek elméleti kiindulópontja a szociológiai szerep. Az ennek hátte-
rében álló elméleti feltételezés szerint minden társadalmi struktúra különböző 
szerepek és pozíciók konglomerátuma is egyben. Így a  társadalmi hálózatok 
részcsoportjainak vizsgálata tehát már nem csupán a direkt és indirekt kapcsolati 
hálóban szerveződés alapján történik. Sokkal inkább ekvivalencia, azaz össze-
hasonlítható kapcsolati profilok, vagy más egységek, alcsoportok alapján jönnek 
létre, ha nincs közöttük belső kapcsolat (Burt 1983). A strukturálisan azonos 
vagy hasonló szerepet betöltő résztvevők összefogásával a csoport kapcsolati 
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hálója egyszerűsíthető azáltal, hogy az egyes résztvevők osztályokhoz hasonló 
kapcsolati mintába rendezhetők. Az osztályokba való besorolás többirányú 
elemzés alapján, a kiválasztás pedig a résztvevők azonossági vagy hasonlósági 
paraméterei alapján történhet.

Annak érdekében, hogy a hálózatot kisszámú strukturális pozícióra redukáljuk, 
szokványosan egy mátrixképes blokkmodellt generálunk (Kappelhoff 1987). 
Ez a mátrixkép már nem informál az egyes résztvevőkről, viszont a sorok és az 
oszlopok különböző pozíciókat reprezentálnak úgy, mint a kifelé kapcsolatkereső 
résztvevőkét vagy pedig az izolált résztvevők pozícióját. Következésképpen a gra-
fikus megjelenítés gyakran csak két vagy három csomópontot jelent, amelyek 
a különböző osztályok közötti hálózati struktúrát képzik.

c) Inferenciastatisztikai megközelítés
Az SNA révén a vizsgálandó hálózati struktúra gyakorisági összefüggéseit és 
hatótényezőit tanulmányozzuk, illetve azok beágyazódását az abban részt vevők 
cselekedeteibe vagy tudásrendszerébe. Ennek érdekében azoknak a hipotézisek-
nek a valóságtartalmát ellenőrizzük, amelyek a strukturális adatok közötti össze-
függéseket, illetve a hálózati adatok relációit és az attributív adatokat (például 
tudásszintet) tematizálják. Annak érdekében, hogy a hálózati struktúráról érvé-
nyes kijelentéseket tehessünk, olyan inferenciastatisztikai eljárások alkalmazására 
van szükség, amelyek a kapcsolati hálóban részt vevő személyek különböző indi-
viduális cselekedeteinek, továbbá különböző erősségű társadalmi kapcsolatainak 
szignifikanciáját vizsgálják. Ezek segítségével ellenőrizhetővé válik, hogy milyen 
mértékben válnak a különböző társadalmi struktúrák az individuális beállítódá-
sok és tevékenység előfeltételeivé (Marsden–Friedkin 1994). Tekintve, hogy az 
ilyen jellegű számításokhoz nincsenek standardizált programok, saját készítésű 
programokra van szükség (például SNAP; Friedkin 2001). A jövőben bizonyára 
nőni fog az inferenciastatisztikai eljárások szerepe, mivel eddig a hálózati struktú-
rák elemzésekor csak elvétve alkalmaztak variábilis magyarázati modelleket. Ezek 
a modellek alkalmasak a kapcsolati struktúrák olyan kérdések mentén történő 
leírására, mint például „Hogyan befolyásolják bizonyos strukturális jellemzők 
a csoportteljesítményt?” vagy „Milyen feltételek között jönnek létre bizonyos 
strukturális elemek?”. Más oldalról nézve, az inferenciastatisztikai megközelítések 
terén még koránt sincs kimerítve az a potenciális lehetőség, ami például az SNA 
pedagógiai alkalmazásában rejlik. Sőt a pedagógiai nézőpontú vizsgálatok terén 
a szociális és individuális erősségek kombinációjával még tematikai bővítésre is 
lehetőség nyílik.
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2. Relacionális hálózatelemzés
A szociális kontextusokat leképező teljes hálózati struktúra vizsgálata mellett 
érdekes eredményeket hozhat az a második vizsgálati lépés, amely az egyes 
résztvevők (knots) hálózati kötődését teszi vizsgálat tárgyává. Ez lehetővé teszi 
a) a hálózati relációk és kapcsolatok pontosabb feltárását, továbbá; b) a centrális 
helyzet és a bizonyos szerepek előtérbe kerülésében megnyilvánuló exponáltság 
elemzését is.

a) A hálózati viszonyok relációs elemzése
A hálózati kapcsolatok, viszonyok elemzése az SNA alapvető eljárása, amelynek 
során a kapcsolatok minősége, azok erőssége, illetve gyengesége (strong and week 
ties) válik leírhatóvá. Granovetter (1973) egyik témánk szempontjából alapvető 
munkája a munkanélküliek hálózati elemzésével foglalkozik. Ennek során jutott 
arra a  felismerésre, hogy az egyébként kevéssé meghitt kapcsolatban levők 
gyenge és szórványos kapcsolatai különös fontosságúak az új állás megszerzésé-
hez szükséges információk megszerzésében. Ebben az esetben az erősség, illetve 
a gyengeség olyan minőségi kritériumokban fejeződik ki, mint a kapcsolatok 
gyakorisága, amire gyakorisági skálán lehet rákérdezni (például naponta, hetente, 
havonta), reciprocitása, ami arra utal, hogy a kapcsolat egyoldalúságon vagy 
kölcsönösségen nyugszik. Továbbá azok multiplex jellege, ami a kapcsolatok 
sokrétűségére utal. Az erősségi kritériumok mellett még az egymást átfedő kap-
csolatok (boundary crossing) is fontos szerepet játszanak. Burt (1992) a „lyukas 
struktúra” elmélet alapján vizsgálja a résztvevők hálózati hatékonyságát, azokat 
a strukturális lyukakat, amelyek a kötés nélküli egységeket hidalják át.

b) Centrumhelyzet és presztízs a hálózatban
A hálózati résztvevők egyik legkifejezőbb jellemzője a centralitás, ami többféle 
hatásösszefüggésben nyilvánul meg. A hálózatban részt vevő személyek fontos-
sága különböző szempontok alapján értelmezhető: a) sok kapcsolatuk van (magas 
centralizációs szint), tehát jól pozicionáltak a releváns információs csatornákon, 
így nem mulasztanak el egyetlen lényeges információt sem (magas köztes 
centralitás); b) a fontos csomópontok közelében találhatók (magas záródó cent-
ralitás). Különösen gyakran használatos a „degree” („fok”) centralitásfogalma, 
amely megmutatja a résztvevők külső kapcsolatfelvételen keresztüli (outdegrees) 
aktivitását, illetve más kontrollszemélyek általi elismertségét (indegrees). Ezzel 
ellentétben a „betweenness” („köztes”) a stratégiailag kedvező hatalmi és kont-
rollpozíciókról ad olyan centrális információkat, amelyek indirekt módon hatnak, 
ebből adódóan azok nem szükségszerűen nyilvánulnak meg explicit módon. Egy 
további lépésben a hálózatban betöltött presztízs fokát vizsgálhatjuk. Ez egyrészt 
jellemezhető az „indegrees” kapcsolatok számával. Másrészt vizsgálhatjuk azt 
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is, hogy milyen a kontaktszemélyek presztízse a hálózat mindenkori tagjainak 
körében. Ehhez hasonlóan feltárható a státuszcsoportok vagy a szakértők magas 
presztízsű értékelése. A presztízs és centralitás kiterjedéséhez a hálózatban részt 
vevő személyek különleges mediációs funkcióval rendelkező szerepei is hozzá-
kapcsolódhatnak. Így például egy magas „betwenessess” centralitású résztvevő 
gyakran felveszi az információs kapunyitó szerepét, aki hidat képez két egyébként 
elkülönülő részhálózat között (Jansen 2003).

2.3. A társadalmi hálózatelemzések pedagógiai alkalmazása

A következő részben négy releváns pedagógiai terület: a művelődési rendszer, 
a szervezetek és csoportjai, valamint a tudományos és szakértői hálózatok kap-
csán mutatunk be néhány példát.

2.3.1. Regionális oktatási hálózatok keretében folyó tanulás
A pedagógiai tanácskozásokon vagy tanulmányokban megjelenő hálózatfogalom 
legtöbbször regionális oktatási hálózatokra vonatkozik. Az elmúlt években az 
oktatási intézmények hálózatos szervezetét projektek keretében elemezték és 
értékelték, igaz, mostanáig az SNA felhasználása nélkül. Ezekben a leírásokban 
leggyakrabban szubjektív tapasztalatokról olvashatunk némi normatív tarta-
lommal, azokról a sikeres vagy sikertelen kísérletekről, amelyek tudományos 
kritériumokból vezethetők le.

Ellenpéldaként említhetünk egy, a  regionális oktatási hálózatokról szóló 
tanulmányt, amely azt részletezi, milyen infrastrukturális változások szükségesek 
annak érdekében, hogy tartalmi és minőségi változások következzenek be (Wil-
bers 2002). Empirikus hálózati analízis segítségével többek között megvizsgálták 
a regionális iskolai kooperációkat a kölcsönös bizalom és a közös normák szem-
pontjából.

Az SNA további pedagógiai alkalmazása során a „tanuló régiók” koncepcióját 
vizsgálták (Tippelt 2006). Az Európa-szerte támogatott elképzelés keretében 
az oktatási intézmények, hivatalok, gazdasági vállalkozások hálózatát, fejlődési 
folyamatait és az élethosszig tartó tanulást fejlesztették általában a hátrányos 
helyzetű régiókban. Így például Gruber (2004-ben) hálózati elemzése a „tanu-
lási régió”-kat vizsgálta, kitérve a közös célok cseréjére, és huszonegy résztvevő 
versenystruktúrájának bemutatására is. Ebből kiderült, hogy az oktatási intézmé-
nyek közötti konkurencia lényegében a közös kínálaton alapul, és a résztvevők 
egynegyed része ezt az információcsere hátrányaként jelölte meg. Tehát a hálózati 
elemzés lehetővé teszi a  hálózati kapcsolatok és az azokban rejlő tartalékok 
vizsgálatát, és ösztönzően hat azok változásaira. Folyamatos tanulmányok segít-
ségével az ilyen jellegű elindított fejlődési folyamatok is jól elemezhetőek. Az SNA 
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alkalmazásának további példája a továbbképzések kooperációs tevékenységeinek 
vizsgálata (Jütte 2002). Korábban csak ritkán vizsgálták azt, hogy miként defi-
niálják és interpretálják az oktatási kooperációk hálózati szintű sikerkritériumait, 
miként írják le azok strukturális viszonyait. Ez mérhető kritériumok meglétét 
feltételezi mind az eredményes tanulás pozitív fejlődése, mind a tanulás befolyá-
solása, a verseny, továbbá a bizalom vonatkozásában.

2.3.2. Szervezetek tanulása és tudáscseréje
Szervezeti téren az SNA legfontosabb feladata annak megválaszolása, hogy 
milyen formális és informális tanulási és tudáscsere-folyamatok vannak jelen 
az egyes intézményekben. A szervezetek az olyan formális struktúrák szimultán 
létezését jelentik, amelyek jellemzői a hierarchiaszintek, a munkahelyi csoportok, 
továbbá az informális kapcsolatok. Az informális tanulási folyamatok vizsgálata 
azóta került az érdeklődés középpontjába, amióta evidenssé vált, hogy a szerve-
zetek fejlődési folyamatai gyakran informális szinten implicit formában zajlanak 
(Eraut 2000). A tudásfaktor jelentőségének hangsúlyozása mellett a szerveze-
tekkel kapcsolatos tudásátadási és tudományfejlesztési elvárások leginkább gyor-
san változó projektteamek, fogyasztói szervezetek és cégstruktúrák formájában 
jelennek meg (Gruber–Harteis–Rehrl 2004). 

Sok tanulmány foglalkozik a társadalmilag megosztott tudásbázis keletkezésé-
vel, és az ilyen jellegű tudásnak egy adott közösségen belül az egyes individuumok 
irányába történő elosztásával. Brown és Duguid (2001) arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a tudást nem lehet minden további következmény nélkül továbbadni és 
elosztani. A  „folyékony” (leaky knowledge), könnyen megérthető tudás vagy 
a „ragadós” tudás (sticky knowledge, komplex és kontextusfüggő specifikus tudás) 
sikeres átadásához különböző, erős vagy gyenge kapcsolati formákra van szükség.

Hakkarainen és munkatársai (2004) dolgozták ki és írták le az erős és a gyen ge 
kapcsolatok osztályozási rendszerét, továbbá az előnyben részesített tudás-
csere kapcsolatok karakterét. Egy telekommunikációs cég formális munkakap-
csolatait és informális hálózati viszonyait (például a munkahelyi teamek és az 
egyes személyek informális párbeszédét) vizsgálták. Minden személytől megkér-
dezték, hogy kivel dolgozik együtt, az új ismeretek megszerzése érdekében kitől 
kérne szívesen tanácsot, továbbá kivel folytatna informális párbeszédet. Ennek 
alapján vizsgálták a  team legnagyobb gyakorisággal tanácsadó személyként 
választott tagjainak kognitív centralitását. Palonen és Lehtinen (2001) vizsgálatai 
szerint egy rendszeren belüli kognitív centralitás mértéke alapján lehetővé válik 
a szakértők körének meghatározása és a szakértői team azonosítása.

Az utóbbi időben egyre nagyobb a  pedagógiai céllal végzett ilyen jellegű 
vizsgálatok száma. Úgy tűnik, a gyakorlat is egyre inkább igényli ezeket a tanul-
mányokat. Ez a módszer leginkább az innovációs menedzsment számára nyújt 
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jól hasznosítható információkat, mert segítségével, például a bizalom hatásának 
vizsgálatával leképezhetőek a  formális és az informális kapcsolatok közötti 
összefüggések (Burt 2001), továbbá a hatalom strukturálódása (Krackhardt 
1990). Ezzel összefüggő alapvető követelmény, hogy ezek a vizsgálatok ne csu-
pán a tudásátadás folyamatait képezzék le, hanem azok empirikus adatokkal is 
alátámasztott módon kiterjedjenek a tudományosan megalapozott összefüggések 
különböző befolyásolási faktoraira (az interperszonális és a munkaspecifikus 
jellegzetességekre) is.

2.3.3. Tanulás csoportban
Az SNA jól alkalmazható a csoportmunka keretében zajló különböző tanulási 
folyamatok vizsgálatára, elsősorban a  társas tudás fejlesztése és a  probléma-
megoldás terén (Weick–Roberts 1993). Mivel a  csoport szervezeti keretei 
áttekinthetőbbek, mint a nagy szervezetek, egyszerűbb azok performanciájának 
definiálása, valamint strukturális és tartalmi ismertetőjegyeik kapcsolatokban és 
összeköttetések formájában való ábrázolása. A csoportos tanulással kapcsolatos 
vita lényeges eleme a csoportösszetétel homogenitásának, illetve heterogenitá-
sának kérdésköre. A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a heterogenitás 
növelheti az innovációt és a kreativitást, és előnyös lehet akkor, ha különböző 
információs és tudásforrások felhasználásáról van szó. Ugyanakkor a heteroge-
nitás növeli a csoport konfliktusveszélyét, és sokféle eltérő értékelképzelést hoz 
a felszínre (Austin 1997).

Hálózatelméleti szempontból valamely csoport homogén jellege erős, gyak-
ran redundáns csoportközi kapcsolatokkal jellemezhető, másrészt igen gyenge 
a kifelé irányuló kapcsolatok tekintetében. Ezért a magas szintű homogenitás a 
belső összezárás veszélyét hordozza, a másként gondolkodók elutasítását és 
a belső kommunikáció (pletyka) felerősödését is jelentheti (Burt 2001). 

A modern munkavilág hétköznapjai magukkal hozzák az új problémák meg-
oldására mindig új alapokon szerveződő interdiszciplináris projektcsoportok lét-
rehozásának igényét. Moreland, Argote és Krisman (1996) ezzel összefüggésben 
fogalmazza meg az individuumok közötti emlékezet elméleti alapjait (transactive 
memory). Ennek értelmében a résztvevőknek tudniuk kell, hogy a csoportban 
ki milyen speciális ismerettel rendelkezik. A legfontosabb cél az együttműködés 
formájának leírása (knotworking). Ezáltal megjelenik azoknak az egymással 
kicserélhető munkatársaknak a  laza együttműködési hálója, akik mellesleg 
stabil centrumot igényelnek, nehogy szétessen a csoport. A csoportszintű SNA 
vizsgálatok további fontos feladata a teamek interakciós struktúrájának elemzése, 
valamint a csoportteljesítmény és a hálózati kapcsolati forma közötti összefüggé-
sek feltárása. Ezzel a módszerrel vizsgálhatók továbbá a homogén és a heterogén 
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csoportok konfliktusmegoldási folyamatai is, mivel a  csoportközi viszonyok 
struktúrája összefüggésbe hozható a csoportban nyújtott teljesítménnyel.

Egy kevéssé ismert fontos hálózatelemzési megközelítés a csoportok tudás-
struktúráját tartalmi elemzés segítségével képezi le, majd ebből fejlesztik ki 
a hálózati prototípusokat (Fürstenau–Trojahner 2005). Az SNA ezek kom-
binációja, a kvalitatív tartalmi elemzések segítségével feltárhatók a csoportban 
kialakuló tudásfejlesztési folyamatok és hálózati minták is.

2.3.4. Tudományos hálózatokban folyó tudásfejlesztés
Egész speciális kutatási terület a tudományos hálózatok vizsgálata. Már a het-
venes évek óta végeznek hálózati vizsgálatokat „invisible colleges” (láthatatlan 
kollégiumok) tudásátadási folyamatinak vizsgálatára (Crane 1972). Ennek során 
a tudás elosztását és kombinációját oly módon vizsgálják, hogy a tudósok egymás 
közti citációját visszafelé követve elemzik az így feltáruló kapcsolatok szociális és 
személyi vonatkozásait. Ennek segítségével a tudósok egymás közötti kapcsolatai, 
a tudás áramlása és a professzionális tanulás lehetőségei (Boshuizen–Bromme–
Gruber 2004) válnak vizsgálhatóvá. 

Több tanulmány is bizonyítja, hogy a tudomány és a tudásfejlődés nem vezet-
hető vissza csupán az egyes szakértők megismerési folyamatainak elemzésére 
(Weedman 1993). A hálózati elemzés keretében ezért mindenekelőtt a nagyha-
tású informális kapcsolatokat vizsgálják. Mostanáig kevés eredmény született 
arra vonatkozóan, hogy ennek releváns folyamatai a különböző diszciplínákban 
jelentősen eltérnének egymástól.

Ez a témája az „epistemic cultures” elnevezésű új kutatási területnek (Knorr-
Cetina 1999). Ennek kiindulópontja az, hogy a  tudomány olyan szakértőket 
hoz létre, akiket leginkább az intézményesített határok választanak el egymástól. 
Ebből adódóan a specifikus tudománytartalmak és folyamatok közötti összefüg-
gések kerülnek be a hálózati rendszerbe. 

Az episztemikus kultúrák tehát különböző tudáskontextusok olyan kultúrái, 
amelyek egy társadalom strukturális jellemzőiként a szakértők közötti interak-
ciók elemzése révén értelmezhetőek és mérhetők. Ez nem egyszerűen objektív 
intellektuális tartalomként definiálható, hanem ez a definíció magában foglalja 
a társadalmi gyakorlatot, valamint a tudás alkalmazását és elismerését is.

A szakértő szociokulturális definíciója, ami által a társadalom biztosítja a spe-
ciális tudásuk legitimációját. Ez a megközelítés teszi lehetővé továbbá a tudás 
definiálását. De jól használható a politikai döntések megalapozásához, továbbá 
a szociológiai szakértőkutatás terén (Hitzler–Honer–Maeder 1994). Ez a meg-
közelítés ellentmondásban áll azzal a szakértő fogalommal, amelyik a szociokul-
turális kontextust háttérbe szorítva leginkább az egyéni teljesítményeket emeli 
ki. Az SNA leginkább az olyan szociokulturális kutatás eszközeként használható, 
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amelyik a szakértőket egy választható szerep hordozóiként értelmezi. Ebből adó-
dóan metodikai szempontból a szakértők definíciójához az individuális jelzők 
mellett fontos azoknak a szociális kapcsolatoknak a megjelenítése is, amelyek egy 
csoporton belül a tagok általi személyes tanácsadói szerepben artikulálódnak.

3. EGOCENTRIKUS HÁLóZATI ANALÍZIS

Az SNA szélesebb körű elterjedése csak a  közelmúltban kezdődött, míg az 
egocentrikus hálózati elemzések (ENA) a pedagógiai kutatások terén ennél is 
kisebb mértékben jelennek meg. Ez sajnálatos, mert ez a módszer az SNA nagyon 
hasznos kiegészítője.

3.1. Az egocentrikus hálózati elemzés pedagógiai elméleti vonatkozásai

Az SNA – mint azt korábban megállítottuk – az individuális tanulási folyamato-
kat integrációs és interakciós folyamatként vizsgálja olyan történeti és dinamikus 
kontextusban, amelynek elemzése a kölcsönös csere gyakorlatán alapszik. Ez 
kevésbé veszi figyelembe azt a pedagógiai szempontból fontos tényezőt, ami az 
egyes szereplők aktivitása és individuális szervezetalakító erejére vonatkozik. 
Az ENA jelentőségét pontosan ennek a szempontnak az előtérbe helyezése adja. 
Szociokulturális szempontból mintegy kiegészítve a társas viszonyokat, éppen az 
aktív individuumnak azt a tevékenységét vizsgálja, amit szubjektív tapasztalatai és 
személyes kapcsolatai alapján aktívan választ ki és formál meg. Az individuumok 
nem mechanikusan alkalmazkodnak a kulturális adottságokhoz. Ez születésük-
től kezdve szociális kapcsolataikon keresztül egy olyan szubjektív séma alapján 
történik, amelyben szelektív módon észlelik és választják ki környezetük ingereit. 
Ebből adódóan az individuális tanulás egyrészt az aktív individuum kognícióinak 
kölcsönös befolyásolása, másrészt a szociális kontextus által meghatározott.

Az aktív értelem (active mind) és a  szociális kogníció (social cognition) 
elméletei összekapcsolják az individuális gondolkodást és cselekvést, valamint 
a társadalmi praxist, mivel a tanulási folyamatokat a társadalmi gyakorlat és az 
individuális tudásstruktúra alapján tematizálják és vizsgálják (Valsiner 2000). 
Az  individuumok társadalmi hálójának az ENA nézőpontjából történő struk-
turális vizsgálatához olyan metodikai kiindulásra van szükség, amely a szocio-
kulturális perspektívát összeköti a kognitív pszichológiai nézőponttal (Morgan 
1986). Az ENA segítségével megvizsgálhatjuk a kapcsolatok szerkezete mögött 
álló intenciókat, továbbá ezen célok tartalmi interpretációit, valamint megálla-
píthatóak az ezekből a tudás és a gyakorlat számára levonható konzekvenciák 
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is. Ezáltal, annak ellenére, hogy ezek a folyamatok a nagyobb szakértői hálózat 
részét képezik, lehetőség nyílik az abban megjelenő egyes személyek individu-
ális tudáskomponenseinek és individuális motivációinak feltárása révén annak 
kiegészítésére.

Milyen következtetések fogalmazhatóak meg a  társadalmi kapcsolatokra 
vonatkozóan, amennyiben azokat a társadalmi tőke szempontjából különböző 
nézőpontokból vizsgáljuk (Jansen 2003)? Erre az analóg, a  társadalmi ered-
mények szerepére és felhasználására vonatkozó pedagógiai kérdésfeltevésre 
a tanulási és a fejlesztési folyamatok kapcsán eddig alig folytak kutatások. Ennek 
alapos elemzése indokolttá teszi az ENA vizsgálatok és a  tartalomelemzések 
összekapcsolását. Ezáltal vizsgálhatóvá válik például az, hogy a különböző társas 
kapcsolatok mely elemei cserélhetők meg, továbbá azok miként befolyásolják 
a fejlesztési folyamatot.

Az egó-háló struktúrájának minőségét a személyes eredményekre vonatko-
zóan többnyire Burt elmélete, „a strukturális lyukak elmélete” (stuctural holes) 
alapján számítják. Ezzel kimutatható, hogy a strukturálisan hatékony hálózatok 
pedagógiailag releváns folyamatai miként segíthetik a tudás átadását és a kreati-
vitás fejlesztését (Burt 1992). A személyes hálózatok akkor hatékonyak, amikor 
eléggé nagyok, de közben eléggé heterogének is, és sok különböző alcsoportból 
állnak. Azáltal, hogy egy szereplő (ego) átlép egy alcsoportot (strukturális lyukba 
kerül), ezáltal ő egyedüliként nem jut hozzá hasznos információkhoz, s ennek 
következményeként nem tud dönteni és információt továbbadni (3. ábra).

3. ábra. Burt teóriája a strukturális lyukakról
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Burt strukturális lyuk elmélete szerint: a TE-nek gyönge kapcsolata van (wake 
ties) A-hoz és B-hez, és erős kapcsolatban van C-vel és D-vel. Ezzel három külön-
böző strukturális lyuk lesz áthidalva: (1) az A klaszter és a saját klaszter között, 
valamit A és C között; (2) a B klaszter és a saját klaszter körül, valamint B és C 
között; (3) az A és a B klaszterek között (Burt 1992: 27).

A társadalmi tőke szakmai kontextusban történő vizsgálatával kapcsolatos 
egó-hálózatok különösen relevánsak, miután azok a modern munkavilág stabil, 
hosszú communities of practice folyamatait fellazítják, és ennek a helyére a cso-
mópontok fogalmát helyezik (Engeström–Engeström–Vähäaho 1999; Lehner 
2004). A személyes hálózatok koncepciója hangsúlyozza a munkahelyeken átívelő 
hálózatok fontosságát, tekintve, hogy a tanulási folyamatok szakmai kontextus-
ban nem egy bizonyos időre és egy bizonyos környezetre korlátozódnak, hanem 
inkább az egész életfázisra osztódnak szét, beleértve a  családi környezetet is.

3.2. Az egocentrikus hálózati elemzés módszere

Az egocentrikus hálózat úgy definiálható, hogy annak középpontjában a szereplő 
(ego) áll személyes kapcsolataival (alteri), továbbá az ezek (alterik) közötti kapcso-
latokkal. A társadalmi hálózati analízishez hasonlóan az egó-hálózat szereplője is 
különböző komplexitási szinten értelmezhető, megjelenhet képzettséget szerző/
oktató személyként, iskolaként vagy individuumként is.

3.2.1. Az adatkezelés
Egocentrikus hálózatot kétféle módon hozhatunk létre. Egyik lehetőség, egy 
jól körvonalazott, már feltárt szociális hálózatból kiemelhető relációk révén. 
A második eljárás nehézkesebb, mert névgenerátor segítségével kell a nem teljesen 
ismert hálózatot szerkeszteni. Ennél a módszernél az egó-hálózati kapcsolataira 
történő rákérdezés révén strukturálódik. Ez vagy úgy történhet, hogy a vizsgá-
landó egó egy megadott listáról kiválasztja a kontaktszemélyeket, vagy szabadon 
emlékezik a nevekre. A szabad emlékezés előnye abban áll, hogy semmilyen előre 
meghatározott személyi kör nem határolja be a hálózat kialakítását. Amennyiben 
nincsenek előfeltételek, minden esetben fennáll a szabad emlékezés reliabilitása. 
Ezzel együtt az emlékezeti bázist állandóan pontosítani szükséges a névgeneráto-
rok segítségével (Van der Gaag–Snijders 2005). A névgenerátorokat leggyak-
rabban a személyek társadalmi helyzetének vizsgálata kapcsán használják. Az 
USA-ban rendszeresen készítenek tanulmányokat a GSS (General Social Survey) 
segítségével. Ennek keretében vizsgálják a bizalmi kapcsolatokat, kooperációs és 
diszkussziós partnerek segítségével folynak a vizsgálatok, a válaszlehetőségeket 
az öt legfontosabb és legaktuálisabb kontaktszemély vonatkozásában vizsgálják.
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A névgenerátor kiegészítéseként használják a névinterpretátort, amelynek 
segítségével további információk nyerhetők a résztvevőkről és azok kapcsolatairól 
(Jansen 2003). Ezek a kiegészítő információk jól felhasználhatóak az egó-hálózat 
minőségi és differenciált elemzéséhez. Nemcsak annak van jelentősége, hány 
személyes kapcsolat áll fenn, hanem az is fontos, milyen kritériumok jellemzik 
ezeket a kapcsolatokat.

3.2.2. Adatok elemzése

1. Az egó-hálózatok teljes struktúrája

Az SNA kapcsán már megismert módon a sűrűség és a centralitás vizsgálata 
felhasználható az egocentrikus hálózat struktúrájának leírásához is. Ezek az egó-
hálózatok csak akkor értelmezhetőek, ha az egó minden alterivel kapcsolatban 
áll, továbbá a hálózat centrumában található, vagy pedig kiemelik a hálózat többi 
résztvevői közül. Eddig az egocentrikus hálózatoknál a sűrűsség helyett inkább 
a hálózat zártságát vizsgálták.

Az ENA során a  szociális hálózat minden résztvevője kapcsán vizsgálják 
a hálózat nagyságát, a kapcsolatok számát, az átlagos távolságot és az egó-hálózat 
tagjai közötti távolságot. Ehhez az erre a célra kifejlesztett UCINET 6.0 szolgál.

2. Relációk az egó-hálózatban

Az ENA vizsgálatokkal kapcsolatos elemzések a  hálózat effektivitásának és 
hatékonyságának a vizsgálatára irányulnak. Vizsgálják a hatás erősségét, haté-
konyságát és a redundáns viszonyok közötti terhelhetőséget. A hatáserősséget 
úgy számoljuk ki, hogy a kontaktok számából kivonják az egó-hálózat résztve-
vőinek átlagos kapcsolatait. A hatékonyságot az összes résztvevőhöz viszonyítva 
határozzák meg. A terhelés mértékét az jelenti, hogy az egó mennyi olyan elemet 
invesztál be a kapcsolatba, amely más részvevők egóját is mozgósítja. Végső soron 
a primer kapcsolatok redundanciája függ a személyközi viszonyoktól és a befek-
tetett energiától. A nem redundáns viszonyok azokban az esetekben áthidalják 
azokat a strukturális lyukakat, amelyek a hálózatban nincsenek összekötve, és 
amelyek a hálózat társadalmi szerkezetének fontos részeit képezik.

A névgenerátor segítségével készített hálózatoknál a kisugárzást is számolják, 
minél több kapcsolattal rendelkezik egy résztvevő, annál több külső hatás éri 
az egót, és annál nagyobb teljesítményre képes a hálózat is. Mind a résztvevők 
kapcsolatai, mint pedig tulajdonságai is lehetnek heterogének és redundánsak. 
Ezt az ún. diverzitásvizsgálattal lehet megállapítani, ami a  résztvevők külön-
bözőségét és különböző indítékait vizsgálja (Jansen 2003). A multiplex jelleg 
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olyan jellemző, amely a  személyes hálózat kapcsolatainak erősségét vizsgálja 
(Wasserman–Faust 1994) oly módon, hogy megadja az egó és a többi résztvevő 
közötti különböző kapcsolatok számát. Ezáltal ugyanaz a résztvevő egyidejűleg 
lehet bizalmi személy, cselekvő partner vagy tartalmi tanácsadó. Minél nagyobb 
a kapcsolat multiplexitása, annál jobb minőségű a kapcsolat.

3.3. Az egocentrikus hálózati elemzések pedagógiai alkalmazása

Eddig személyi hálózatokkal kapcsolatos pedagógiai jellegű vizsgálatok csak 
a  szakmai képzéssel kapcsolatban folytak. Ezzel összefüggésben vizsgálható 
(1) az intencionális hálózati koncepció, továbbá (2) a professzionális tanulás.

3.3.1. Személyi hálózatok egy-egy foglalkozáson belül:  
intencionális hálózatok
Az intencionális hálózaton belüli kutatások keretében (Nardi–Whittaker–Sch-
warz 2000) etnográfiai megfigyelések és félig strukturált interjúk segítségével 
azt vizsgálták, hogy a munkások különböző kontextusokban milyen stratégiákat 
alkalmaztak annak érdekében, hogy egó-hálózatokat építsenek ki, azokat kar-
bantartsák és fejlesszék. Az intencionális hálózatok abból indulnak ki, hogy sok 
kísérletező régi, de jelentős kapcsolatainak újraélesztésére alapozza ez irányú pró-
bálkozásait. A gyors technológiai fejlődés nagy tartalékokat rejt ezen a területen 
a szakértők számára.

A Nardi által végzett interjúkra alapozott kvalitatív kutatás (It’s not what you 
know, it’s who you know 2000) eredményei egyrészt bemutatják a határokon 
átnyúló kapcsolatok jelentőségét a munka modern világában, másrészt a korábbi 
foglalkoztatási viszonyok továbbélő hatásainak jelentőségét. A vállalkozókkal, 
közvetítőkkel, eladókkal és tanácsadókkal folytatott interjúk alapján került meg-
fogalmazásra az „intensional network” terminus. Ez olyan, a gyakorlatról szóló 
kommunikációként került értelmezésre, amely a munka világának fontos része-
ként van jelen. Ez azonban a stabil struktúrákban és a szupportrendszerekben 
feloldódik, amelyekben minden munkás érdekeltté válik abban, hogy önmaga 
szerezzen információkat és teremtsen kapcsolatokat. 

3.3.2. Személyi hálózatok és professzionális tanulás
Számos tanulmány foglalkozik azzal, hogy miként segítik hatékonyan a működő 
hálózatok a szakmai sikert és a professzionális tanulást (Mehra–Kilduff–Brass 
2001). Ezek rámutattak arra is, hogy a hálózati centralitás előrevetíti a munkahelyi 
performanciát. A kialakuló centralitás független az olyan individuális szándékok 
mértékétől, mint például a vizsgált gyakornokok önvezérlő aktivitása.
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Burt kutatócsoportjának több tanulmánya foglalkozik az egocentrikus háló-
zatok ismertetőjegyeivel és a társadalmi kapcsolatok közötti összefüggésekkel. 
A munkaszervezés terén az egó-hálózatok kapcsán kialakuló strukturális lyukak 
előnye például a  kreativitás, a  bizalom, és a  rendelkezésre álló információk 
vonatkozásában volt kimutatható (Burt 2004) a bizalom (Burt 2001). Emellett 
figyelemreméltó volt a személyes tulajdonságok és a hatékony hálózat ismertető-
jegyei közötti összefüggés is.

Menedzserhálózatok elemzése kapcsán megállapítást nyert, hogy a menedzse-
rek 75 százalékának személyi tulajdonság repertoárjából néhány item a hálózati 
hátrányok varianciájával magyarázható (Burt–Jannotta–Mahoney 1998). 
A személyiségstruktúrát vizsgáló standardizált kérdőívvel mérhetőek a mene-
dzserek nem redundáns határokat átlépő kapcsolatai. A nem előnyös hálózati 
kapcsolatokkal rendelkező menedzserek (ilyen például az egykorúak közötti, 
vagy a sok időt igénylő kapcsolatok) konformabb személyiségre, továbbá konfor-
mabb biztonságot és stabilitást kereső személyre utalnak. Az olyan menedzserek, 
akiknek a hálózata sok strukturális lyukat mutat, több külső vállalkozói perspek-
tívával rendelkeznek, keresik az autoritást és érdekeltek a változtatásban.

Ezek a  kutatási eredmények is jól érzékeltetik azoknak a  hálózatoknak 
tanulmányozásából levezethető különböző individuális jegyek integrációjának 
fontosságát, legyenek azok személyiségre, tudásra vagy érzelmekre vonatkoztatva.

Carmichael (2006) a tanárok hálózati kapcsolatait elemezte. A struktúrákra 
irányuló vizsgálótechnika segítségével elemezte a tanárok különböző szakmai 
megnyilvánulásaiban megfigyelhető szubjektív észlelési és intézményesülési 
hálózatának alakulását. Azt állapította meg, hogy a különböző formális pozíci-
ókat birtokló és különböző perspektívákkal rendelkező személyek olyan belső 
tartalékokkal rendelkeznek, amelyek belső és külső kapcsolatokra vonatkoztat-
hatóak, mivel a gyenge és az erős kapcsolatokat nagyon különbözően értékelték. 
Az erős kapcsolatok magas értékkel rendelkeztek, például az iskolai teljesítmény 
és az osztály légkörének javítása érdekében, a gyenge kapcsolatok viszont az új 
ismeretek generálása és transzportálása számára voltak hasznosak.

Azok a kutatások, amelyek a szociális kapcsolatokat a szakmai fejlődés szem-
pontjából vizsgálták, mint például a különböző tartalékok mozgósítása, még nem 
hoztak figyelemreméltó eredményeket. A professzionális tanulás kutatásának 
célja a társadalmi hálózati kapcsolatok a szakértők individuális sajátosságaival 
összefüggésben történő elemzése. Ezáltal az individuális tulajdonságok köl-
csönhatása megjelenik a társadalmi tartalékokban, a megvizsgált kapcsolatok 
struktúrájában és minőségében is (Gruber 2005).
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4. ÖSSZEFOGLALÁS

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a társadalmi hálózati analízis (SNA) és az 
egocentrikus hálózati analízis (ENA) egyaránt sokrétűen alkalmazható a peda-
gógiában, amennyiben elszakadunk a hálózatok csupán azok gazdasági szem-
pontjait szem előtt tartó normatív megközelítési módjától. Abban az esetben, 
ha a hálózatokat társadalomtudományi nézőpontból, semlegességre törekedve, 
a különböző szereplők közötti kontextus alapján vizsgáljuk, olyan pedagógiai 
kérdések is felmerülnek, amelyek folyamatokra, változásokra, innovációra, 
a tanulásra és a tudástranszferre irányulnak. Ebben az esetben a hálózatok vizsgá-
lata az individuális és a szociális cselekvés struktúrájától függetlenül besorolható 
a szociokulturális fejlesztési koncepciók közé. Ezek feltételezik, hogy az egyes 
társadalmi cserefolyamatok mindenekelőtt a társadalmi integráció részét képező 
tanulási folyamatként definiálhatóak, hiszen elképzelhetetlen az individuális 
tudás elválasztása annak bármilyen társadalmi kontextusától. A hálózati módszer 
segítségével a kapcsolat ragadható meg, így az nem redukálódik valamiféle objek-
tív konstrukcióvá. A hálózati elemzés hozzásegít ahhoz, hogy modelláljuk az 
individuális szereplők közötti dinamikus kapcsolatokat, és bizonyos tudáselemek 
keletkezésének folyamatát. Ezáltal lehetővé válik egy történetileg kialakuló kul-
túra terminusainak szakmai és tematizált viszonyok közötti kapcsolatok alapján 
történő pontos definiálása.

A szociokulturális kontextus SNA segítségével történő analízise hozzásegít 
a kulturálisan beágyazott tanulási és fejlesztési folyamatok értelmezéséhez. Az 
ENA a konkrétabb, individuális viszonyokra vonatkozik anélkül, hogy előtte az 
elemzések kijelölték volna egy hálózat kötött határait. Ez a módszer lehetővé teszi 
individuális kogníciók és motivációk megjelenését a személyi kapcsolatokban, és 
ezáltal a különböző irányú elemzések jobb integrációját. Ezáltal viszonylagossá 
tehető az a vélemény, amely szerint a társadalmi struktúrák úgy determinálják 
az individuumot, hogy meggátolja annak aktivitását, ellehetetleníti individuális 
tudásának, tapasztalatának és motivációjának kibontakozását. Az ENA tehát 
lehetőséget jelent a szociokulturális kontextusok olyan elemzésére, amit koráb-
ban csak a kognitív pszichológiai orientáltságú kutatások tudtak megvalósítani.

Ebben rejlik a hálózati analízis legnagyobb jelentősége: úgy elméleti, mint 
metodikai síkon össze tudja kötni az individuális struktúrákat. Ez az alapja annak, 
hogy a pedagógia olyan kutatási területei, amelyek ez ideig kizárólag individuális 
nézőpontból voltak szemlélhetőek, most a tanulás társadalmi komponenseinek 
vizsgálata által is gazdagodnak. A személyi interakció kontextusainak elemzése 
révén új megvilágításba kerülhetnek a különböző pedagógiai kutatások, és ezáltal, 
illetve ebből adódóan különböző területeken születhetnek új felismerések, ame-
lyek által a tanulási folyamat új tartalmi megerősítése is bekövetkezhet.
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Elmélyült nEvEléstörténEti 
kutatás – a kongói gyarmati 

oktatás példája

BEVEZETÉS

Ahogyan az a tanulmányom 2.2. fejezetéből kiderül, szövegem nagy részben olyan 
korábbi kutatásra támaszkodik, amit az egykori Belga Kongó (jelenleg Ré publique 
Démocratique du Congo – Kinshasa) oktatásának történetéről folytattam. Ezt 
a kutatást Leuvenben a 21. század elején doktori tanulmányainak keretében Jan 
Briffaerts és más (mesterképzésben részt vevő) hallgatók folytatták. Még ma is 
ezen a területen kutat két kongói doktoranduszhallgató (Annette Lembagusala 
Kikumbi és Gilbert Muhubu Mvula) és egy belga kutató (Karen Hulstaert, aki 
nemrégen kapott ösztöndíjat az iskoláztatás és oktatás által kialakult kongói 
elit kulturális hibriditásának tanulmányozására a posztkoloniális Kongóban). 
Az én (irreális?) ambícióm az, hogy a jövőben egy átfogó szintézist írjak (talán 
a karrierem végén?) mindezekről a tanulmányokról. Jelenleg azonban túlságosan 
lefoglalnak más projektek, így ez alkalommal főleg arra kell hagyatkoznom, amit 
már korábban alkottam. Pontosabban, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 
Karán bemutatott prezentációmnak ezt az írott szinopszisát nagy részben már 
felhasználtam a Rita Hofstetter és Bernard Schneuwly által szervezett Grammar 
of Schooling, forme scolaire, modèle scolaire. Concepts and Models describing Mass 
Scolarization and the Teacher State – 19th–20th Centuries című szimpóziumhoz,1 
valamint az International and National Standardization and Differentiation of 
Education Systems from a Historical Perspective című dolgozatomhoz.2

1 International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 33), 2011. július 26–29. San 
Luis Potosi (Mexikó): State, Education and Society. New Perspectives on an Old Debate.
2 International Research Congress on Monte Verità (Ascona, Ticino, Svájc), 2011. augusztus 28.–
szeptember 2.
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1. A TANULMÁNy ABSZTRAKTJA  
ÉS ÁLTALÁNOS ELKÉPZELÉSE

Távol álljon tőlem, hogy gazdasági profitra összpontosuló összeesküvés cin-
kosaként új életet leheljek a  gyarmatosítás sztereotipikus, gyakran baloldali-
revizionista színezetű diskurzusába, de úgy tűnik számomra, hogy a gyarmati 
pedagógiai történetírás még élesebben ábrázolja a  nyugati modernizáció és 
a  hozzá kapcsolódó „edukalizáció” rendszerhibáit és ellentmondásait, mint 
a nyugati neveléstörténet. Csakúgy, mint ahogyan Európában, az Aufklärung 
hatása alatt, a durva tömegeket a tizennyolcadik század vége óta az oktatás révén 
el kellett látni a társadalmilag kívánatos, polgári viselkedési kóddal, a huszadik 
században a bennszülötteknek is „civilizálódniuk” kellett egy bizonyos mértékig. 
Ez a „civilizációs folyamat” Afrikában nemcsak gyorsított tempóban, hanem 
intenzív társadalmi nyomás alatt ment végbe azért, mert egy „idegen” kultúrába 
kellett azt beültetni. Ezért némi iróniával megjegyezhetjük, hogy a kongói oktatás 
történetét a belga történelem groteszk reflexiói jellemezték.

Grosso modo, arra lehet következtetni, hogy a lehető legnagyobb mértékben 
ugyanazt a „iskolai tudományt” és „edukalizációt” akarták átvinni Kongóba, mint 
ami az anyaországban fejlődött ki a 19. század folyamán. Ez olyan dolgokból tűnt 
ki, mint a tantermi oktatás utánzása és az iskolai rituálék bevezetése a gyarmati 
kontextus korlátozott lehetőségei között. A „gyarmati pedagógia” kiindulópontjait 
figyelembe véve nyilvánvaló, hogy az osztályban a pedagógiai viszonyt egyáltalán 
nem a „felszabadulás”, az „autonómia”, „a szabad véleménynyilvánítás” irányí-
totta, vagy az, amit az úgynevezett „felszabadító” pedagógia az 1960-as években 
a nevelési cél jelzéseként más kitűnő koncepcióiban gyártott. Az elkerülhetetlen 
központi elemet a fegyelem és a regulázás eszközei révén való „alávetés” jelentette, 
gyakran az értelem határán túl is. De nyilvánvalóan itt is szükség van pontosításra, 
mert a szó tág értelmében vett „edukátoroknak” e kemény, kellemetlen maga-
tartása mögött gyakran az afrikaiak iránti szeretetteljes hozzáállása volt elrejtve. 
Világos azonban, hogy a gyarmati és misszionárius oktatás perspektívájában nem, 
vagy alig lehetett megváltoztatni a nevelő és a nevelt közötti aszimmetrikus tekin-
télyelvű kapcsolatot, melynek az európai jelenlét legitimációjának kontextusában 
több mint szimbolikus jelentése volt.

A belga oktatáspolitika paternalizmusáról azonban kiderült, hogy hosszú távon 
tarthatatlan. A nyugati példa után iskolázódott és nevelődött kongói társadalom 
fokozatosan lemorzsolódott a függetlenség kivívása után – egészen addig, amíg 
a teljes szerkezet kártyavárként dőlt össze. A vágyott kulturális hibriditás nem 
volt képes az elnyomott nacionalizmus kinövéseit a harmonikus együttműködési 
modell korábban kidolgozott útjára átterelni. A gondosan ápolt függés nemcsak 
lázadást és ellenállást eredményezett, hanem ahhoz is vezetett, hogy túl kevés 
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vezető részesült képzésben a hirtelen megszerzett autonómia kezelésére. Vidéken 
az általános iskolai képzés igazi katasztrófához vezetett, és a városokban is (a szó 
szoros értelmében) „szétfeslett a varrás”; az iskolák egyre nagyobb vesztesége, 
valamint az elit szocializációjának kisebbrendűségi komplexussal való párosulása 
egyre inkább nyilvánvalóvá vált.

2. A FŐ GONDOLAT KIFEJTÉSE ÉS BEMUTATÁSA

Az alábbiakban négy fő pontban fejtem ki és magyarázom meg a fenti téziseket 
és gondolatokat:

1. Általános historiográfiai keret
2. Az oktatási historiográfia konkrétabb kerete, beleértve a gyarmati oktatástör-
ténetről szóló kutatásunkat

3. Egyes kutatási eredmények a kongói neveléstörténet területén, kitekintéssel 
a gyarmati oktatás nemzetközi történetére 

4. Összefüggés a „nyugatiasodás”/„modernizáció” koncepcióival, úgymint az 
„iskolázás tudományával” és az „edukalizáció tudományával” 

Ez a tanulmány csak a kulcstémák összefoglalását tartalmazza.

2.1. Általános historiográfiai keret

Az általános historiográfiai keret kiindulási pontja a 2010-es év, amely a Kongói 
Demokratikus Köztársaság (RDC) 50 éves függetlenségére emlékező év volt. Ez 
a megemlékezés nagy mennyiségű kiadványt eredményezett Belgiumban, a fotó-
albumoktól és a többé-kevésbé anekdotikus emlékektől néhány, a történetírás 
nézőpontjából is új anyagig. Bár a kiadott munkák közül sokat a régimódi diskur-
zushoz lehet sorolni, azonban néhány „új” hangot is lehetett hallani a gyarmati 
történetírásban. A prezentációban két példát szeretnék kiemelni:

1.  A Leuven University Press (2009 végén kiadott) olvasókönyve „Kongó” bel-
giumi jelenlétéről

2.  David Van Reybrouck Kongó történelméről szóló bestsellere. Ő az első olva-
sókönyv társszerkesztője is volt, amit később két rangos díjjal tüntettek ki, az 
egyik díjjal (mint történelemkönyv) a próza kategóriában és a másik díjjal 
az „irodalom” kategóriában (ami alatt általában „regényt” értenek)! Valóban 
regényként olvasható…
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Új trendet jeleznek-e ezek a könyvek a gyarmati történetírásban? Hosszú időn át 
a kongói gyarmati múltról elbeszélt történet egy, a gyarmatosítók által megalko-
tott „fehér elbeszélő történet” volt. Ráadásul ugyanazok a narratívák és diszkurzív 
gyakorlatok tükröződtek a  gyarmatosításról szóló népszerű bemutatásokban 
– bár a gyarmat, egészen az 1950-es évekig biztosan nem volt vonzó téma a belga 
közvélemény számára. Másrészről remek történelmi kutatások kezdődtek a gyar-
mati történelemről már az 1970-es és 1980-as években, Belgium francia nyelvterü-
letén (például Stengers, Vellut) éppúgy, mint Flandriában (később Vanthemsche, 
Etambala stb.). Még az 1980-as években is „revizionista” hangokat lehetett hallani 
(Vangroeweghe, Delathuy), többnyire a  kezdődő gyarmatosítás korszakának 
„bűneire” koncentrálva. Később a belga intervencióról szóló kritikai tanulmányok 
is keletkeztek a gyarmati korszak végére vonatkozóan (vö. Lumumba meggyilko-
lása). Általánosságban azonban a gyarmati történelem iránti érdeklődés nem volt 
széles körű, még a történészek körében sem. Csak az elmúlt évtizedekben látszik 
úgy, mintha a dolgok megváltoztak volna…

Most végre azt lehet hallani, hogy a gyarmati történelmet két irányból lehet 
megközelíteni, azaz egy olyan történelem, amely nemcsak a fővárosnak a gyar-
matra gyakorolt hatását vizsgálja, hanem fordítva is. A már említett Leuven 
University Press Viaene, Van Reybrouck és Ceuppens által kiadott olvasókönyve 
nagyon tanulságos ebben a  tekintetben. Olyan rangos antropológusok, mint 
Vansina és Mudimbe cikkeit tartalmazza. Mindketten egy „többszörös esemény-
szálú” történelmet akarnak kidolgozni. Ez természetesen a gyarmati történelem 
afrikai narratívákkal való kombinációját jelenti; a történész józanságának és az 
etnográfus, valamint az antropológus radikális másság iránti érzékenységének 
a  keverékét. Pontosan ez az a  kombináció, amit Van Reybrouck meg tudott 
valósítani a Kongó történelméről szóló nagy népszerűségnek örvendő és díjazott 
monográfiájában.

2.2. Az oktatási historiográfia konkrétabb kerete

Visszatekintve, ez a  fajta történelmi kutatás kezdettől fogva a  „mi” célkitűzé-
sünkhöz tartozott, de a „probléma” (a forrásokra is tekintettel) az volt (és ma 
is az), hogy a gyarmati oktatást mint „normatív vállalkozást” tervezték meg és 
tisztán „egyirányú” forgalomként strukturálták… A kérdést, hogy „mennyire 
(volt) belga az oktatási rendszer Belga Kongóban”, ebből a perspektívából könnyű 
megválaszolni: nagyon, hacsak nem teljesen. A gyarmati oktatás totálisan a bel-
gák kezében volt. Teljesen a gyarmatosítók által fogant és operacionalizálódott; 
a kongóiaknak nem volt beleszólásuk ebbe a folyamatba… 

Először hadd jelezzem, hogy a Belga Kongó gyarmati oktatásának történetéről 
szóló tanulmányok nagyon hiányosak voltak, amikor elkezdtük a kutatásunkat. 
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Eltekintve a Leuven Centre History of Education cikkeitől, néhány tanulmány volt 
mindösszesen Kongóban (az egyik legfontosabb/legszakszerűbb tanulmány 
Pierre Kita (K. Massandi) 1982-es PhD-értekezése (a gyarmati oktatási múltról írt 
analízise) volt, csakúgy, mint az Egyesült Államokban (például Newt Gingrich-
nek az 1945–1960 közötti belga oktatáspolitikáról szóló kiadatlan disszertációja, 
Tulane University, New Orleans, 1971). Ennél is fontosabb volt azonban Barbara 
yates-nek a leopoldi korszakról, az 1867 és 1908 közötti missziók oktatásfejlődé-
séről szóló PhD-je. A mi tanulmányunk az 1908–1960 közötti belga korszakra 
koncentrál.

A Leuven Centre for History of Education két könyve megpróbál általános 
áttekintést adni. M. Depaepe és L. Van Rompaey könyve (megjelent hollandul, 
1995-ben) egy olyan (a katolikus missziók leuveni, brüsszeli, római stb. levél-
tári kutatásának alapján készült) szintézis, amely az egész gyarmati időszakot 
átfogja. A cím talán a legjobb összefoglalása a katolikus missziók egész oktatási 
offenzívájának: „A patronizáció jele alatt”… (ami az 1950-es évek közepéig tartó 
„fénykorra” utal). Hallgatóm, Jan Briffaerts PhD-tanulmányának a célja az volt, 
hogy ezt az általános képet finomítsa egy adott régióra, azaz a Tsupa-régióra 
(Mongo-korszak) való kitekintéssel, és a lehető legnagyobb mértékben koncent-
rálva az oktatási valóságra és mentalitásra a munka szintjén (a legmélyebb rétegig 
leásva…). Ezért ez egy „mikrotanulmányt” képez több tekintetben is. Eredetileg 
az volt az elképzelés, hogy „tesztelje” Cuban és munkatársainak az „iskolázás 
tudományáról” szóló hipotéziseit, kiegészítve a mi „edukalizációs tudományunk” 
(amit a belga alapfokú oktatási rendszer történetének tanulmányozása alapján 
fejlesztettünk ki, lásd. Order in Progress) kongói gyarmati kontextusával. Ami 
a meglévő forrásokat figyelembe véve nagyon kemény és nehéz, majdnem lehe-
tetlen feladatnak bizonyult…

Mégis megpróbáltunk sikeresek lenni – a források előírásai által – a gyarmati 
oktatás mindennapos gyakorlata szabályszerűségének az olvasatában. Ebben 
a tekintetben kutatócsoportunk örömmel dolgozott együtt olyan specialistával, 
mint Honoré Vinck (nyelvész, teológus, és bizonyos mértékig a tankönyvkuta-
tásra specializálódott antropológus, az Aequatoria Centre, Bamanya, Mbandaka 
nyugalmazott igazgatója – jelenleg Belgiumban lakik) és Pierre Kitával (néhány 
éve még Belgiumban élt, majd visszament Kinshasaba) különleges forrásanyagok 
tanulmányozásának és kiadásának ügyében: elsősorban a kongói misszionárius 
oktatás számára készült tankönyvek, tandalok (nagyon fontos forrás – bizonyos 
értelemben a tanterv „szinopszisa”!), azonkívül a misszionáriusok levelei és saját 
dokumentumai, és végül, de nem utolsósorban a gyarmati rendszerben képzett 
kongói emberek szóbeli történetei alapján. Ebben az összefüggésben értem azt, 
hogy az „új” megközelítés (amit az általános keretben vázoltam fel) tükröződik 
a munkákban…, de mi még csak a  kezdeteknél tartunk…, és ezt a munkát 
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minden bizonnyal folytatni kell (nem feltétlenül nekünk). Legfőbb ideje, hogy 
meghalljuk a kongóiak hangját (kacsintással a La Voix du Conglais gyarmati újság 
címére, amely (ironikusan szólva) egy „emancipációs” folyóirat, ami a második 
világháború után jelent meg, és amit már a  kezdetekkor erősen ellenőriztek 
a belgák).

A kongói és brüsszeli („Matonge” – a brüsszeli Kongó város) szóbeli emléke-
zőinek tanulmánya – amely természetesen egy kollektív vállalkozás volt – egy 
körülbelül 100 oldalas cikkben jelent meg az Annales Aequatoriaban 2006-
ban. Úgy tűnt, ezeknek a tanúknak vegyes érzései vannak a múltbeli oktatási 
tapasztalataikról. Néhányan közülük „nosztalgiát” mutatnak a gyarmati idők 
iránt (amikor az oktatás, valamint az ország infrastruktúrájának más részei még 
működtek); mások a gyarmati rendszer által elmulasztott lehetőségekről panasz-
kodtak. Valójában, ahogyan azt majd a  következő bekezdésben látni fogjuk, 
a gyarmati oktatást elsődlegesen nem az egyéni tudományos fejlődés eszközeként 
fogták fel – a vezetésről nem is beszélve. A gyarmatosító fő gondolata az volt, 
hogy a kongói embereket „engedelmes segítőkként” kell integrálni a gyarmato-
sítás „harmonikus” vállalkozásába. De természetesen az ilyen (egyszerű, felülről 
lefelé haladó) ötletek nem hozták meg a kívánt hatást, mivel ezeket az „idegen” 
afrikai kultúra rendkívül komplex mindennapi valóságába kellett implemen-
tálni… Ezért a gyarmati oktatásról szóló történelmi kutatás kulcsfolyamata, mint 
minden más történetírási operációé (vö. de Certeau), a reflexió, az interpretáció 
és a kontextualizáció marad…

Vegyük például Mobutunak az úgynevezett zairizációs („kongósítási”) 
törekvését. Ez a posztkoloniális kampány, amelynek célja az őshonos kultúra 
visszaállítása volt, a hitelességre való törekvéssel, véleményünk szerint bukásra 
volt ítélve, mivel nem tudta elhagyni a gyarmati múlt alapvető oktatási szerke-
zeteit. Valójában, ahogy megpróbáltuk bizonyítani abban az időben egy „Rien 
ne va plus” című cikkben (1998), Mobutu posztkoloniális rendszere egy újfajta 
gyarmatosítást vezetett be; a diktátor saját népét gyarmatosította egy új vezetés 
mitizálásával (amit a misszionáriusok által prédikált és tanított megváltástör-
ténetek ihlettek). A végén az egyházakat sem oktatási közvetítőként, sem az 
iskoláztatás intézményi ellátóiként nem tudta kizárni. De többről volt szó. Az 
oktatási rendszer belső dinamikája egy érdekes új paradoxonhoz vezetett: minél 
magasabb volt a részvétel az iskolarendszerben, annál nagyobb volt az írástudat-
lanság a nép között… Véleményünk szerint ennek a táguló szakadéknak az oka 
részben magának az edukalizációs folyamatnak a természete volt. Az a tény, hogy 
az oktatást ideológiai célokra használják (helytelenül használják, ha úgy tetszik), 
nem akadályozhatja meg bizonyos nem kívánt mellékhatások, úgymint kritikus 
tudás (például egyre jobb betekintés a misztifikálás és mitologizálás folyamatába, 
amely kiterjed az oktatáspolitika retorikájára) megjelenését. Hosszú távon az 
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ilyen tudás magától értetődően minden diktatórikus, alapvetően ideológiai 
politikai rendszert (és azok oktatási és iskolarendszerek legitimációs céljaira való 
felhasználását – vö. Tenorth) aláás. A mi szóhasználatunkban az oktatás – Emile 
Zola La bête humaine című regényének képével (1890) – az önpusztításba való 
menekülés.

A posztkoloniális Kongó oktatási rendszerének diszfunkcionalitását nem lehet 
megmagyarázni az oktatás múltjára való utalás nélkül. Legalábbis Mobutunak 
volt egy nézőpontja, amikor azt állította, hogy az 1960 utáni Kongó társadalmi 
problémái erősen kötődtek a gyarmatosító hanyatló oktatási politikájához. Való-
jában a gyarmatosító után nem maradtak keretek, hálózatok, értelmiségiek és… 
pénz, ami egy önálló és autonóm állam megteremtését – a demokráciáról nem 
is beszélve – természetesen nagyon megnehezítette. Ennélfogva a kongói poszt-
koloniális oktatást – „rien ne va plus” – nem lehet megmagyarázni a gyarmati 
oktatás gyökereinek figyelembevétele nélkül.

A hanyatló gyarmati oktatási rendszer egyik lényeges aspektusa, nézetünk sze-
rint, az „évolués”-nek nevezett fél- vagy kvázi-elit (ténylegesen nem értelmiségiek, 
hanem főleg hivatalnokok) megteremtése volt. Ezt a jól művelt elitet – hogy úgy 
mondjam, a rendszer legjobb tanulói –, amelynek a képét a gyarmati propaganda 
erősen „en scène” felnagyította, a magam részéről a gyarmatosítás által okozott 
oktatási probléma illusztrációjának tartom. A „nyugati kultúrával való átitatódás” 
(vagy a „modernizációval való haladás”) által az „évolués” egyrészt elidegenedtek 
az eredeti kultúrájuktól, másrészt (és ez a magam részéről még inkább „drámai” 
vagy „melodramatikus”) a  fővárosiak nem vették őket komolyan. A  belgák 
számára a kongóiak – általánosságban szólva – továbbra is megmaradtak „nem 
komolyak/nem elég jók”-nak ahhoz, hogy az európai kultúra szellemi elitjéhez 
tartozzanak.

Az ilyen hierarchikus osztályozások és/vagy koordinációk nagyon népszerűek 
voltak a belga gyarmati mentalitásban. Ezeket többek között a fővárosi oktatás-
ban használt tankönyvek és a kongóiak pszichopedagógiai potenciáljáról szóló 
tudományos és áltudományos írások (lásd a cikkemet a Paedagogica Historica-
ban, 2009) tükrözték. Az évolués megcímkézése implicit módon az evolúció gon-
dolatára utalt. Az egyik antropológiai folyóiratban Liesenborghs (1948) átvette 
a „biogenetikai” törvény összefoglalását (vö. G. Stanley Hall), amely párhuza-
mosságot lát az egyedfejlődés és a törzsfejlődés, mint kiindulópont a fajok közötti 
különbségekről szóló gondolatai között: „a feketék többek, mint nagy gyerekek, de 
beszéd- és viselkedésmódjuk hasonlósága a fehér fiatalokéval meglepő”.

Az ilyen szempontok következményei nyilvánvalóak voltak: az évoluét egyen-
lőtlen partnernek tekintették a  gyarmaton belül az úgynevezett harmonikus 
párbeszédben vagy együttműködésben. Neki (kifejezetten a  kongói kultúra 
férfi képviselőjét tekintve) önzetlennek és hálásnak kellett lennie minden, 
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a gyarmatosítók által teremtett lehetőségért. Ezenkívül, mivel az évolué „fejlő-
désben volt”, nem volt nehéz arra következtetni, hogy „ő” nem (vagy még nem) 
volt a vezetői funkciókhoz szükséges rátermettség vagy képességek birtokában: 
és mivel nem (még nem) voltak meg a képességei, ezért nem volt (még nem 
volt) szüksége ugyanolyan mennyiségű oktatásra, mint a belgáknak. Az a tény, 
hogy az első kongói egyetem (Lovanium) csak 1954-ben nyílt meg – hat évvel 
a Függetlenség előtt –, és hogy az első évben csak 11 kongói hallgatót (összesen 33 
hallgatóból) vettek fel, több mint tanulságos ebben a tekintetben (lásd 2.3.).

Az oktatási mentalitás Belgiumban, mindent egybevetve, nagyon szexista és 
nagyon rasszista maradt a megjelenésében (amint azt a belga tankönyvkutatá-
sunk bizonyította): „Az osztályban, ők (a kongói fiúk) megtanulnak olvasni, írni, 
számolni, rajzolni, franciául és így tovább. És biztosak lehetnek abban, hogy minden 
tőlük telhetőt megtesznek! Ezek a göndör hajú gyerekek olyan szépen írnak, hogy 
sokunkra szégyent hoznának. És nincs egyetlen paca sem a füzetükben, még akkor 
sem, ha fekete a kezük.”; „Nézzék meg, hogyan dolgoznak a kongói embereink! 
Az egyik szabó, a másik cipész, és megint mások könyvkötők.”; „Korábban a kongó-
iak vademberek voltak, de most már többé-kevésbé civilizáltak. A misszionáriusok 
kápolnákat, iskolákat és kórházakat építenek Kongóban. Ők oktatják a négereket és 
tanítják meg őket olvasni, írni, rajzolni, számolni, franciául és mindenféle szakmára. 
Sok kicsi néger már megkeresztelkedett és jó keresztényként él”.

2.3. Belga Kongó gyarmati oktatásának történetére 
vonatkozó egyes kutatási eredményeink

Kongóban a belga oktatási kampány mögötti általános elképzelés az őslakosok 
„fokozatos fejlődésének” az elképzelése volt (vö. Markowitz). Így az a kérdés, 
hogy „meddig tudunk/kell/lehet elmennünk”, mindig ott lappangott az oktatási 
vállalkozás szinte minden szegletében. A válasz szándékosan a „nem túl mesz-
szire…” volt, nemcsak a kongói tanulóknak vagy hallgatóknak adott autonómia 
és felelősség kérdésében, hanem az oktatásukra és képzésükre fordított pénz 
vonatkozásában is. Itt az általános elképzelés az volt, hogy nem kerülhet túl sokba 
a belga adófizetőnek… A belgák paternalista hozzáállását a „távoli közelségben” 
tartás kifejezésével/koncepciójával összegezhetjük (köszönet ezért F. Simonnak, 
aki ezt a metaforát korábban a tanárok pozíciójával összefüggésben használta 
a 19. és 20. századi Belgiumban). Ahogyan a 19. századi belga katolikus oktatás-
ban, az erkölcsi nevelés és az evangelizáció sokkal fontosabb volt, mint a tudás 
(az emancipáció egyik lehetséges eszközének) megszerzése. Véleményünk szerint 
ezek a belga helyzettel való analógiák nemcsak nagyon felismerhetőek, hanem 
nagyon tipikusak is a „modern” kultúra gyarmati kontextusba való implantá-
ciójára. A gyarmaton a korlátozott szellemi és anyagi feltételek következtében 
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a modernizációs folyamatok jellemzői (ideértve az iskolázás és az edukalizáció 
tudományát) szükségszerűen kibővültek a gyarmati kontextusban. Ezért a gyar-
mati alapfokú oktatási rendszerben könnyebb meglátni a modern oktatás rend-
szerhibáit és paradoxonjait, mint annak sokkal bonyolultabb kidolgozásában 
az „anyaországban”. Ahogyan az előadásomban állítom, a modern oktatási 
gondolkodás gyarmati implantációja és implementációja olyasmi volt, mint 
„kényszerből főzni”…

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy minden afrikai gyarmatnak ugyanaz 
volt az oktatáspolitikája. Igaz, hogy mindegyiket megérintették a  nyugati 
„modernizációs” elképzelések, de a kidolgozás nagymértékben függött a főváros 
politikai és ideológiai jellemzőitől. Ami Belgiumot illeti, természetesen voltak 
bizonyos „sajátosságok”, amelyek nemcsak az oktatáspolitikában tükröződtek, 
hanem a nagy misszionáriusi és civilizációs elméletekben is, amelyeket a konkrét 
beavatkozások legitimálására használtak. Elméleti szinten a belgák nem akar-
ták a nagy gyarmatosító hatalmak „asszimilációs” és „adaptációs” stratégiáit 
követni. Mint már korábban említettük, a „fokozatos fejlődés” elképzelése tűnt 
a legmegfelelőbbnek, amit néhány misszionárius őslakosokról vallott elképzelése 
erősített meg (mint Hulstaert a Mongo régióban – apropó, a katolikus egyház 
messze nem volt egységes – számos belső konfliktus és rivalizálás létezett ezen 
a területen). Az őslakos koncepció szerint, a kongóiaknak a saját kultúrájukban 
kellett az életre civilizálódniuk…, amelynek oktatási vonatkozásai hatással voltak 
az „új” oktatási mozgalomra. A tanterv és a tanítás kiindulópontjának, e szerint 
az álláspont szerint, az őslakosnak kell lennie. Bizonyos értelemben a „vom Kinde 
aus” kifejezésből „vom Schwarzen aus” lett…, bár ez nem jelentette azt, hogy az 
új oktatási rendszer progresszív módszereit a „négerek” emancipációjának előse-
gítésére alkalmazták. Éppen ellenkezőleg, a kizárással segítettek megerősíteni az 
alárendeltség képét.

Mindazonáltal a belgák nagyon büszkék voltak a Kongóban elért oktatási 
eredményeikre. A nemzet öndiskurzusában megállapították, hogy 50 év alatt egy 
teljes, tömegoktatásra alkalmas oktatási rendszer jött létre a semmiből. A nemzet-
közi összehasonlításokban is dicsérték a belgákat az oktatási erőfeszítéseikért, 
amelyek Kongót igazi „mintagyarmattá” tették. Mik voltak a belga oktatáspolitika 
jellemzői Afrikában? Röviden azt mondhatjuk, hogy az 1950-es évekig négy olyan 
fő alapelv volt, amely a belga oktatáspolitikát meghatározta Afrikában:

1.   A  katolikus misszionárius oktatás állami támogatása (1906: egyezmény 
a Szentszékkel az anyagi feltételekről; 1929: nemzeti misszionárius oktatási 
program – meghatározva a tantervet, a szervezetet, a missziók és az állam 
közötti egyezményeket – kb. 1955-ig volt divat). Ellentétben a protestáns misz-
sziókkal (amelyeket az 1950-es évekig nem tekintettek „nemzeti” missziók-
nak), a katolikus egyház volt az állam kiváltságos partnere – a misszionáriusok 
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megbízhatóak voltak, és több okból sem kerültek túl sokba…, a vallás pedig 
visszatartotta a kongói nép forradalmi lehetőségeit. Ezenkívül a legtöbb belga 
úgy találta, hogy az ő ideológiai vitáikat nem kell a gyarmatra exportálni…

2.   Kvázi-totális hangsúly volt az elsődleges (és még inkább az alapfokú oktatá-
son); lásd az 1920-as évek úgynevezett De Jonghe-egyezményeit; 1960-ban az 
iskoláskorú népességnek csak a 0,1 százaléka volt megtalálható a felsőoktatás-
ban; eltekintve a papok képzésétől (petit séminaires-ral és grand séminares-ral), 
szinte nem volt általános vagy középfokú oktatás (néhány kivételtől eltekintve, 
Cadulac, Formulac, a mezőgazdasági és orvosi asszisztensek képzése).

3.   Az „anyanyelv” (törzsek közötti linguae francae, mint Lingala, Kikongo, 
Swahili, Chiluba, Lomongo) használata az oktatásban (ami ahhoz az elképze-
léshez kapcsolódik, hogy az erkölcsi nevelés/evangelizáció sokkal fontosabb, 
mint a tudás), és hogy a szocializációnak (civilizációnak/evangelizációnak) 
a tömegekre kell összpontosítania (szinte minden hangsúllyal az alapfokú 
oktatáson) – a tankönyvek és tandalok (vö. 2.2. pont) tanulmányozása, s az 
„oktatási” intézmények is erről tanúskodnak: erkölcsi képzés, kézi munka, val-
lásgyakorlás és „gyakorlatok” stb.

4.   A kongói tanulók és hallgatók hazájukban tartása (kapcsolódva ahhoz a gon-
dolathoz, hogy a fekete emberek nem alkalmasak vezetői állásokra – ezt az 
„afrikai feketék pszichológiája” legitimálta) volt az a meggyőződés, miszerint 
nem volt szükség arra, hogy a kongói diákokat külföldre, például az anyaor-
szágba küldjék.
Csak az 1950-es években kezdték ezeket az elveket vitatni. Egyrészt a máso-

dik világháború után megjelent a liberálisok és szocialisták növekvő óhaja egy 
„semleges”, államilag támogatott oktatás kidolgozására Afrikában; másrészt egy 
„nemzeti” protestáns misszió szerzett állami szponzorálást; egyetemeket nyitottak 
meg (a katolikus kampusz Leopoldville mellett nyílt meg, és később egy állami 
egyetem is Elisabethville mellett, Katangában) és végül, de nem utolsósorban 
a „szellemi” elit legnagyobb részét elküldték az 1958-as brüsszeli világkiállításra…

2.4. Az iskolázás és az edukalizáció exportált „tudománya”

Ami a konkrét gyarmati pedagógiát (a munka szintjén – ha azt szeretnénk, a mik-
roszint a makroszinttel szemben) illeti, meg vagyok győződve, hogy a gyarmatra 
(valószínűleg késéssel) ugyanazt az iskolázási és az edukalizációs „tudományt” 
exportáltuk, mint amelyek a 19. és 20. századi belga oktatásban voltak használat-
ban (vö. az Order in Progress című tanulmányunkkal). Az analógiák feltűnőek. Az 
írásomban ezt szeretném bebizonyítani néhány vizuális anyag segítségével.

A Tokende című első film (az 1958-as brüsszeli „Expo”-ra való tekintettel 
készült, és a katolikus oktatás előnyös hatásait propagálja Kongóban) részletei 
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azt mutatják, hogy a „belga” volt az ideális tanítás a gyarmaton. A frontális/klasz-
szikus órák ugyanazon formai szerkezetét propagálták; az (irreleváns) kérdések 
és válaszok oktatási játéka, az ismétlések, a dalok, a versek, az edukalizációnak 
ugyanabba a pedagógiai (valójában „erkölcsi”) szemantikájába beágyazva. A szel-
lem ebben az oktatási „gépezetben” tagadhatatlanul a tanár volt: ő „kezelte” az 
egész pedagógiai-didaktikai vállalkozást; vezette a „beszélgetést” és irányította 
a tanulási és tanítási folyamatokat. Professzionalitása – ironikusan – a „puha” 
pedagógia használatán múlt, amelynek a  tulajdonságait „nőiesnek” lehetett 
volna tekinteni: érzelmi megértés, pszichológiailag alátámasztott empátia és jól 
átgondolt bajtársiasság a tanulókkal (bár egy hatalmi kapcsolat kontextusában), 
nem pedig fizikai büntetések, a brutalitásról nem is beszélve (amely kétségkívül 
létezett a gyarmati oktatás valóságában éppúgy, mint az anyaországban). Az ilyen 
„gyermekközpontú módszereket” azonban éppúgy, mint Belgiumban, nem a fel-
szabadulás és emancipáció eredeti ideális történelmi kontextusában alkalmazták. 
Legfeljebb „kisajátították” őket a „patronalizációs” stratégiákon belül, amelyek 
a fentiek szerint még erősebbek voltak a gyarmaton, mint a fővárosban. Lehet, 
hogy a gyarmaton a fővárosi oktatási gondolkodásmód „alkalmazásában” idő-
eltolódás volt – a misszionáriusok, például az oktatási közvetítők azokat a véle-
ményeket és gyakorlatokat kedvelték, amelyeket a saját képzésükben (ami nem 
feltétlenül volt pedagógiai) láttak és gyakoroltak, és amit sok változtatás nélkül 
műveltek a kongói tartózkodásuk alatt.

Ez lehet – a  rossz anyagi feltételek mellett, amelyben napjaink oktatási 
valósága alakot ölt – az egyik magyarázat arra, hogy a didaktikai és pedagógiai 
tudományok kvázi-univerzális elvei, amelyeket a  történeti elemzésünkben 
ábrázoltunk, miért vannak még ma is használatban. Előadásomban igyekszem 
megerősíteni ezt a  tézist egy UNESCO-film részleteinek segítségével, amely 
a Kasai-beli Kananga főiskolai oktatásának (úgynevezett normál iskola) egy 
történelemóráján készült (2004). A részletek többek között azt mutatják, hogy 
továbbra is mennyire „nyugatias” a történelemórák tanterve, milyen mértékben 
vannak még mindig beleágyazva az erkölcsi tanítás felhangjai (a polgári nevelésre, 
paternalizmusra és állampolgárságra tekintettel – ahogyan az olasz egyesítésről 
szóló lecke Lumumbába vezet, igazán jellemző –, és így tovább). Az ilyen meg-
állapítások engem a történeti iskolaelmélet végső kérdéséhez vezetnek el (lásd 
az ilyen vállalkozások szükségességéről szóló elméleti megállításokat): Mitől lesz 
iskola az iskola? Mi az iskola szerepe a társadalomban? De ez természetesen már 
egy másik történet…
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3. KÖVETKEZTETÉSEK

A gyarmati oktatás Belga Kongóban tagadhatatlanul a modernizáció és nyu-
gatiasodás folyamataihoz kapcsolódott, amelyben az iskolázás és edukalizáció 
úgynevezett tudományainak megvolt a  helyük. Bizonyos mértékig a  kongói 
neveléstörténet belga neveléstörténet volt kicsiben. Az állam és az egyház közötti 
konfliktusok, amelyek Belgiumban az 1879–1884 közötti években, és azt követően 
az 1950-es években mutatkoztak meg, némi késéssel, kihatással voltak a gyarmati 
oktatáspolitikára is. Szinte ugyanaz a politikai és ideológiai szempont volt hatás-
sal a gyarmati oktatási helyzetre az 1950-es években, mint a 19. század utolsó har-
madában. De ez nem zárja ki azt, hogy a „fehérek” és a „feketék” közötti gyarmati 
oktatási kapcsolat mindenekelőtt nagyon tekintélyelvű és hierarchikus maradt. 
Ilyen szempontból ez kétségtelenül felülmúlta a belga oktatási valóságot, amely 
azonban aligha nevezhető „felszabadítónak”. A telepesek, akik hatalmon voltak, 
nemcsak ellenőrizték és megszervezték az oktatást (és ezzel meghatározták a kon-
gói emberek számára a fejlődési perspektíva korlátait), hanem az őslakosokról 
alkotott képet is uralták. Így a hagyományos történeteknek, amelyeket a kongói 
oktatási kampány sikereiről mondtak el, szándékosan legitimációs funkciójuk 
volt, és elnézték az afrikaiak és az ő „másságuk” kiegyensúlyozatlan értelmezéseit. 
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