
formális oktatáson kívüli képzési formákat
pragmatikus érvekkel, a felnõtt ember
egészséges kíváncsiságával, az új informá-
ció-technológiai fejlesztések iránti érdek-
lõdéssel és azzal a tudattal kössék össze,
hogy a megszerzett tudás az egyén és az
egész társadalom számára az egyik legfon-
tosabb fejlõdési forrást jelenti.

Mindez gyakorlati téren két érdeklõdési
területre bomlott. Egyrészt felkínálni az
élethosszig tartó tanulás lehetõségeit az
egyén és az oktató intézmények számára
egyaránt, másrészt példákon keresztül be-
mutatni a résztvevõk számára, hogy a mo-
dern társadalmakban szükséges képessé-
gek elsajátítása megéri az erõfeszítéseket.

Bulgáriában a felnõttképzésnek a 19.
századig visszanyúló hagyományai van-
nak. Ekkor jöttek létre azok az olvasókö-
rök, melyek jelenleg is betöltik a kulturális
központok szerepét, s a bolgár fesztivál
helyszíneit is adják. 2001-ben csupán két
szakmai jellegû nap jelentette a fesztivál
meghonosítását az országban, de a követ-
kezõ évben már 50 rendezõvel, 250 külföl-
di meghívottal valóban széles körû prog-
ramsorozatot sikerült produkálni. A kelet-
európai gyakorlathoz igazodóan itt is a Né-
met Népfõiskolai Szövetség helyi irodájá-
nak segítségével folyt a szervezés, de a
kormányzati szektor is erõsen bekapcsoló-
dott, hat minisztérium aktív részvételével.

A fesztivál kiemelt szakmai találkozási
pont a bolgár közmûvelõdés intézményei
számára, ahol 2002-ben a fókuszban az
alap- és szakmai képzés, valamint az egyé-
ni tanulói életutak kidolgozásának fórumai
álltak. A munkanélküliek különösen nagy

száma miatt figyelmet fordítanak arra,
hogy a gazdaság profilváltásaira gyorsan
tudjon válaszolni a munkaerõpiac, s a
munkapiac strukturális forradalmának ma-
gas költségei ellenére legyen állandó kor-
mányzati forrás a felnõttképzés számára.

Hasonlóan a magyar irányvonalakhoz,
oktatáspolitikájuk legnagyobb kihívásai az
idegennyelv-oktatás és az elektronikus, in-
formációs eszközök használatának kiszé-
lesítése, valamint az aktív állampolgári lét
megvalósítása, a vállalkozói, szociális és
általános jártasságok elsajátítása.
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Felnõttoktatási vademecumok!

Az élethosszig tartó oktatást szerve-
zõ intézmények és oktatók számá-
ra is elengedhetetlen a módszertani

fejlõdés, továbbképzés. A már nálunk is
gazdag és egyre szélesedõ felnõttképzési
piacon csak annak az intézménynek/okta-
tónak van létjogosultsága, amely/aki ké-
pes professzionalizálni az általa szerve-

zett/vezetett oktatási, tanulási folyamatot.
A ,Felnõttoktatás, továbbképzés és élet-
hosszig tartó tanulás’ címû kiadványsoro-
zattal a Német Népfõiskolai Szövetség
Nemzetközi Együttmûködési Intézete se-
gítséget kíván nyújtani a magyar felnõtt-
oktatás elméletének és gyakorlatának fej-
lõdéséhez. 



E sorozat 6. kötete Jörg Knoll ,Tan-
folyam és szeminárium-módszertan. Gya-
korlókönyv tanfolyamok, szemináriumok,
munka- és beszélgetõ-csoportok alakításá-
hoz’ címû könyve, amely értékei miatt
igen keresett. Prof. Dr. Jörg Knoll a Bajor
Evangélikus Munkaközösség vezetõje és
az Augsburgi Egyetem Felnõttképzési
Tanszékének tanára volt. Jelenleg a Lip-
csei Egyetem Neveléstudományi Fakultá-
sának Felnõttképzési Tanszékét vezeti.
1997 májusában különbözõ helyszíneken
és különbözõ célcsoportok számára Ma-
gyarországon is tar-
tott továbbképzõ
szemináriumokat.

A sorozat 18. kö-
tete Bernd Weiden-
mann ,Sikeres tanfo-
lyamok és szeminá-
riumok. Professzio-
nális tanulás felnõt-
tekkel’ címû munká-
ja. A kifinomult
elemzõkészséggel és
jó humorérzékkel
rendelkezõ szerzõ
húsz évig a Tudomá-
nyos Oktatási Mód-
szerek Intézetének
volt a munkatársa. A
mû saját tapasztala-
tain alapul. 

Bár mindkét mun-
ka a felnõttoktatás
módszertanával fog-
lalkozik, nem ismét-
lik egymást, hanem a téma más-más szele-
tét dolgozzák föl. Amolyan „Hogy-is-
csináljam kézikönyvek”, amelyek rendel-
keznek azzal a szükséges nyitottsággal,
hogy az ajánlott módszereket az adott
helyzetnek megfelelõen változtatni lehes-
sen. Összekapcsolja õket szemléletmódjuk
is. Nagy hangsúlyt fektetnek az oktató
nemcsak szakmai, hanem módszertani föl-
készültségére is. Fölhívják a figyelmet az
alapos, körültekintõ tervezés szerepére és
az éppen zajló folyamatok elemzésére.

Ugyan a felnõttoktatás számára íródtak
e könyvek, mégis úgy gondolom, tartal-

maznak általános érvényû megállapításo-
kat és módszereket is, így minden korosz-
tály tanára haszonnal forgathatja õket. A
felnõttképzést végzõk számára pedig
vademecumként ajánlom! 

Jörg Knoll abból indul ki, hogy minden-
kinek azt kell adni, ami neki való. Ponto-
sabban: a különbözõ tanulócsoportok (gye-
rek, felnõtt, egyetemista, tartósan munka-
nélküli, szakmai képzésre váró stb.) szá-
mára tudatosan a résztvevõknek, tartalom-
nak, célnak megfelelõ módszert kell vá-
lasztani. Építeni kell elõzetes tapasztalata-

ikra, ismereteikre, és
a módszernek a
konkrét helyzet-
hez kell igazodnia. 

A szerzõ figyel-
meztet arra, hogy a
módszer megválasz-
tásánál figyelembe
kell venni a haté-
konyságot befolyá-
soló tényezõket:

– mit él meg a
csoport;

– ki tervezi és 
vezeti a kurzust;

– mi a cél;
– mi a téma, illet-

ve a közös munka
tartalma;

– milyenek a ke-
retfeltételek;

– milyen a kurzust
kínáló intézmény?

A könyv legfonto-
sabb mondanivalója, hogy a kurzus/ren-
dezvény-szervezésnél és módszertervezés-
nél döntõ a fölkészültség: szakmailag,
módszertanilag és az adott viszonyoknak
megfelelõen.

Knoll munkájának újszerûsége többek
közt, hogy a résztvevõk és a vezetõ reakci-
óiról, testi-lelki folyamatairól is részlete-
sen ír (például ha a résztvevõk a tanfolyam
közben rájönnek, hogy változtatniuk kell
addigi magatartásukon, elkedvetlenedhet-
nek; ha a vezetõ új módszerrel áll a cso-
port elé, nem ritka az erõs szívdobogás,
szájszárazság, hangreszketés stb.). Szintén
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Az élethosszig tartó oktatást
szervező intézmények és oktatók

számára is elengedhetetlen a
módszertani fejlődés, továbbkép-
zés. A már nálunk is gazdag és

egyre szélesedő felnőttképzési pi-
acon csak annak az

intézménynek/oktatónak van
létjogosultsága, amely/aki képes

professzionalizálni az általa
szervezett/vezetett oktatási, ta-

nulási folyamatot. A
,Felnőttoktatás, továbbképzés és
élethosszig tartó tanulás’ című
kiadványsorozattal a Német

Népfőiskolai Szövetség Nemzet-
közi Együttműködési Intézete se-

gítséget kíván nyújtani a ma-
gyar felnőttoktatás elméletének
és gyakorlatának fejlődéséhez.



újdonság, hogy a kínált módszereket a mö-
göttük álló célok szempontjából elemzi is.
Ha például azt szeretnénk, hogy a résztve-
võk belejöjjenek a beszélgetésbe, és alkal-
masak legyenek majdan a plenáris vitára,
fokozatosan kell a beszélgetõ-csoportokat
növelni (2 fõ < 4/6 fõ < teljes létszám). Ha
a párválasztás kényelmetlenségeit, bizony-
talan rossz érzéseit akarjuk kiküszöbölni,
ugyanakkor véletlenszerû csoportokat sze-
retnénk, alkalmazhatjuk a párválasztó
módszerek közül például a fonál két végé-
nek megkeresését, színkártyákat, számkár-
tyákat, vagy akár a születésnapok egymás-
hoz való közelségének módszerét. Ráadá-
sul a párválasztáshoz meg kell mozdulni,
ami szintén aktivizál.

Az egész szempontjából vizsgálja a ré-
szeket, a befolyásoló faktorokat, de egy-
szerre csak az egész egy részére összpon-
tosít. Véleménye szerint elõször a célcso-
portot kell megvizsgálni. Azokat, akiknek
tartjuk a kurzust, és akiknek abból profi-
tálniuk kell.

A célcsoportelemzés szempontjai
A résztvevõk:

Hol és hogyan élnek?
– gazdasági, társadalmi, mûveltségi térkép
– életkoruk, foglalkozásuk
– családi állapotuk
– szabadidejük
– csoportkapcsolatok

Helyzetük a témát illetõen
– tapasztalataik
– problémáik      

Viszonyuk az új ismeretekhez  
– nyitottságuk      
– tapasztalatuk a felnõttképzés módsze-

reivel kapcsolatban
– terhelhetõségük 

Létszámuk              
Ezek fontos és evidens szempontok, hi-

szen meghozhatják vagy meghiúsíthatják
a sikert. Mégsem szoktak az oktatók ilyen
részletesen tájékozódni azokról, akiknek
foglalkozást szerveznek.    

A szerzõ elemzi a kurzusformákat (elõ-
adás, szeminárium-fajták, munkakör, pó-
diumbeszélgetés, beszélgetõkör-fajták,
tanfolyam stb.) is. Nem érezhetõ, hogy va-
lamelyik is közelebb állna hozzá, objektí-
ven, konkrét helyzetekhez társítva tárja föl
elõnyeiket és hátrányaikat.    

A mû egyik leghasznosabb része véle-
ményem szerint a rendszerezett „módszer-
börze”. A harminctól is több módszert a
következõ csoportokba rendezte: 

– módszerek a részvétel és a csoport-
összetartozás fejlesztésére;    

– módszerek a kezdés és a ráhangolódás
megkönnyítésére;    

– anyagorientált (pl. papír, ceruza) mód-
szerek;    

– hangsúlyozottan kommunikatív mód-
szerek;    

– hangsúlyozottan alkotó módszerek;  
– hangsúlyozottan meditatív módszerek;  
– a tartalom föltárásának módszerei;  
– módszerek az eredmények összefogla-

lására, rögzítésére;  
– módszerek az értékeléshez és az utó-

munkálatokhoz.       
A fölsorolt technikákat a következõ

pontok alapján mutatja be: 
– oktatási célok;   
– megvalósítás: – lefolyás,  
– keretfeltételek (létszám, idõ, hely,

anyag);   
– utasítások a vezetõ számára;   
– a munka folytatása.      
Nem azért hasznos ez a fejezet, mert ed-

dig ismeretlen módszereket sorol föl, hi-
szen – úgy vélem – sokunk ismeri ezeknek
akár 80–90 százalékát is. Csakhogy az em-
ber oktatási gyakorlata közben hajlamos
arra, hogy az adott ismeretanyagot mindig
egy vagy két módszerrel dolgozza föl, és
megfeledkezzék arról, hogy a különbözõ
csoportoknak más-más munkamódszer le-
het testre szabott. A fejezet haszna tehát a
fölsoroláson túl a rendszerezés, így 
könnyen kezelhetõ, praktikus kézikönyvvé
válik a mû.   

A könyv fölépítésében is hordoz újdon-
ságot. Szinte „fölütéssel” kezdõdik: egy
lezajlott gyakorlatot-kurzust ismertet és
elemez. A téma is mindenkit közelrõl érint
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(Tévénézés – sorscsapás vagy segítség?),
ezért ahogy az egykori résztvevõkét, az ol-
vasó érdeklõdését is magához vonzza. 

Bár a mû alapvetõen nem munkatan-
könyv, mégis egy-egy kérdés mellé rövid,
gyakorló-tudatosító feladatot kínál az ol-
vasó számára (például: Módszerelemzés a
cél szempontjából; Milyen akadályokkal
számolna, ha Önnek kellene vezetnie az
adott kurzust? stb.).   

A szerzõ világos gondolatait jól értel-
mezhetõ szöveggel tolmácsolja, és renge-
teg gyakorlati példával illusztrálja megál-
lapításait. Az értelmezhetõséget szolgálják
az alkalmazott ábrák és célszerû tipográfi-
ai megoldások is.  

*

Bernd Weidenmann alapgondolata,
hogy a tanfolyamok és szemináriumok
résztvevõi igényesebbek, mint korábban.
Jogos igényük, hogy hatékonyan akarnak
tanulni, a mindennapokban közvetlenül
hasznosítható tudást kívánnak elsajátítani
élményszerû formában, és segítséget sze-
retnének kapni személyiségfejlõdésükhöz
is. Mindez a vezetõ iránt követelményeket
támaszt: legyen képes produktív és koope-
ratív szemináriumi kultúra, valamint ösz-
tönzõ és kihívást jelentõ tanulási helyzetek
teremtésére, biztosítsa az egyéni fejlõdés
lehetõségét, képes legyen föloldani / ke-
zelni a konfliktusokat. 

A könyv célja ennek megfelelõen, hogy
segítséget nyújtson abban, hogy a vezetõ a
tanuló felnõttek önállósága és felelõsség-
érzete számára kihívást jelentõ helyzeteket
hozzon létre, hogy a tanulókat közvetlen
és intenzív kapcsolatba hozza a tanulás
tárgyával. Mindezt jól példázza a szerzõ
egyik gondolata: „Ne az anyag és a részt-
vevõk közötti nélkülözhetetlen tolmács-
nak tekintsük magunkat, hanem a tanulás
tárgya és a tanulók közötti ötletekben gaz-
dag és tapasztalt kerítõnek.” 

A mû négy nagy fejezetbõl áll: A tanu-
lás, A legfontosabb módszerek, A legfon-
tosabb médiumok, A folyamat alakítása. 

Az elsõ fejezet a felnõttekkel folytatott
tanulási munkát helyezi a középpontba, a
tanfolyamokat és szemináriumokat veze-

tõk tevékenységének alapvetõ kérdéseivel
foglalkozik. Az olvasónak szánt figyelmes
gesztus, hogy a fejezet didaktikai kislexi-
kont is tartalmaz. 

A második fejezet a szerzõ által legfon-
tosabbnak ítélt módszereket tárgyalja.
Hangsúlyozza, hogy a módszerválasztás-
nál fõ szempont a mindenkori koncepció-
val való összeegyeztethetõség. Ezt szem-
lélteti az 1. ábra.

Elõadás                                          Tanbeszélgetés

Impulzus-
módszer                                     Szerepjáték

Koncepció-kompatibilitás                   

Fólia fölhasználásával                        Csoportmunka
tartott elõadás

1. ábra. A legfontosabb módszerek         

A módszereket a következõ szisztéma
szerint tárgyalja: különös ismertetõjegye;
a résztvevõk helyzete; mit ér a módszer;
technikai, kivitelezési tippek; egyéb meg-
jegyzések. 

A harmadik fejezet a koncepciónak
megfelelõ szemléltetõeszköz-választáshoz
nyújt segítséget. Az eszközöket konkrét
példán keresztül mutatja be, jellemzi a ve-
lük végzett munka folyamatát, és tippeket
ad, amelyek ezt a munkát megkönnyítik. A
szerzõ által tárgyalt médiumokat a 2. ábra
segítségével szemléltetem.

Írásvetítõ-fóliák                                      Flipchart

Kitûzõtábla                                          Hangkazetta

Koncepció-kompatibilitás 

Videó                                   Komputer-multimédia

2. ábra. A legfontosabb médiumok

A negyedik fejezet központjában a kö-
zös tanulási munka kapcsolatrendszerének
dinamikája áll. A megfelelõ módszerek és
médiumok kiválasztása mellett a vezetõ-
nek a kapcsolatok szintjén is professzioná-
lis módon kell cselekednie. Engem legin-
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kább a krízishelyzetekkel foglalkozó alfe-
jezet ragadott meg. Mivel ezek mindenki
számára kínosak, úgy gondolom, ez a feje-
zet különösen nagy érdeklõdésre tarthat
számot (személyes érintettségünk folytán
szinte letehetetlenné válik ez a hasznos ké-
zikönyv).

Elõször föleleveníti, hogy milyen széles
lehet a zavaró esetek skálája. A fölsoroltak
valamelyikével nyilván minden oktató ta-
lálkozott már. Ezután konkretizálja, hogy
mi okozza a zavart ezekben a helyzetek-
ben, mit is zavarnak meg. A tanfolyamve-
zetõktõl elvárják, hogy biztonságot és ha-
tározottságot sugalljanak. Ezért a kelle-
metlen helyzetekben valójában saját érzé-
seik, gondolataik zavarják az oktatókat:
például csalódottság, a tekintély elveszté-
sétõl való félelem, szégyenkezés, tehetet-
lenség, tanácstalanság. Ilyenkor zavar áll
be a munkaképességben. Elsõsorban a ve-
zetõében, de a résztvevõkében is. A mun-
kaképesség zavara kifejezhetõ egyetlen
mondattal: „Már nem tudok odafigyelni!”
A konfliktuskezelésnek ezt a megzavart
munkaképességet kell helyreállítania. 

A szerzõ tizenkét kérdésbõl álló listát ál-
lított össze a nehéz helyzetek megoldásá-
nak elõsegítésére. A krízis szó helyett a lé-
lektanilag kedvezõbb „nehéz helyzetek”
kifejezést használja a fejezeten belül – gon-
dolom, azért, mert ez nem blokkol, ezáltal
elõsegítheti a kreatív helyzetmegoldást. A
kérdések sorrendje ez esetben fontos. 

Mérjük föl a realitást! 
Kinek a munkaképességében állt be a

zavar?
A résztvevõk hogyan látják és miként

élik meg a problémát?  
Mit kellene az érintetteknek egymásról

tudni?
Hogyan alakul a helyzet, ha semmit sem

teszünk?
Vajon én cselekedjem-e vagy mások?
Mikor történjen ez?
Mi legyen a cselekvés eredménye?

A munkaképesség helyreállítása   
Mit szeretnének az érintettek megvál-

toztatni?

Mit akarnak / tudnak az érintettek ennek
érdekében tenni?

Mi lenne jó intézkedés / megállapodás?
Mi a teendõ, ha az intézkedés / megálla-

podás nem válik be?
Mi a helyzet most a munkaképességgel?
Ezt követõen részletesen bemutatja, ho-

gyan használható ez a lista a túl sokat be-
szélõ, túl serény résztvevõ esetében (a kí-
nálkozó megoldási lehetõségeket pro és
kontra tárgyalja). Rámutat, hogy tipikus hi-
ba, ha csak a zavart okozó személyre kon-
centrálunk. A stratégia akkor a jó munkaké-
pességû résztvevõ korlátozását célozza. Va-
lójában pedig a többieket kellene bevonni. 

Felhívja a figyelmet arra is, hogy mie-
lõtt beavatkoznánk, gondosan tárjuk föl a
realitást, és ennek nyomán olyan intézke-
dést tegyünk, illetve megállapodást kös-
sünk, amelynek révén a vezetõ és a cso-
port munkaképessége helyreáll. 

Ha a vezetõ hibázik a konfliktuskezelés-
ben, az kihat a tanulás további menetére is
(„Aki gyõztes marad, az nem oldotta meg
a konfliktust.”). Ha például az akadékos-
kodót olyan módon tesszük szövetségessé,
hogy kiemeljük, különleges résztvevõvé
léptetjük elõ (kvázi tanársegéddé), akkor a
többi résztvevõ munkaképessége csökken-
ni fog. Féltékenyek lesznek rá („Miért
pont õ, miért nem én?”), továbbá elfedi az
oktató és a hallgatók státusza közötti kü-
lönbséget. Tehát az oktatói professziona-
litás legkeményebb tesztjét a nehéz hely-
zetek jelentik. 

Weidenmann három nagyon értékes ta-
náccsal zárja a fejezetet és voltaképpen a
könyvet.

Legyen világos, ahogy reagál! 
Következetesen és határozottan kell re-

agálni, hogy a realitást a résztvevõkkel is
megértessük („Errõl tárgyalhatunk, errõl
nem.”).

Legyen toleráns! 
Tõlünk függ, hogy mit élünk meg nehéz

helyzetként. Az ésszerûség mértékéig le-
gyünk toleránsak embertársaink gyarlósá-
gai iránt. A tolerancia határa ott van, ahol
az árt a munkaképességnek. A beavatko-
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zásnál azonban fontos kritérium, hogy ne
veszélyeztesse az addig jó munkaképessé-
gûek teljesítményét. 

Legyen felnõtt!
A szülõi én vagy a gyermek én szerinti

vezetõi magatartás nem produktív. Sem az
anyáskodás, sem a gyámoltalanság nem erõ-
sítheti a tanulókban a felnõtt-én munkáját,
amire a hatékony tanuláshoz szükség van.  

Hogy a nehéz helyzetekben a vezetõ
nyomás alatt van, az a résztvevõk számára
is nyilvánvaló. Számukra is tehermentesí-
tõ, ugyanakkor jó tanulási lehetõség, ha a
vezetõ modelljén látják, hogyan lehet a re-
alitásnak megfelelõen konstruktívan és
kooperatívan cselekedni. A nem professzi-
onális oktatói magatartás ezzel szemben
erõsíti a kríziseket, és földolgozásukat
megnehezíti. 

Úgy vélem, az oktatók ambivalens érzé-
sekkel veszik kézbe a módszertani köny-
veket: „Vajon mi újat tud nyújtani?”; „Va-
lóban használhatók-e a benne foglaltak?”.
A szkeptikusoknak érdemes fontolóra ven-

ni Jörg Knoll azon gondolatát, hogy „…a
módszerek nem meghatároznak, hanem le-
hetõvé tesznek valamit… bizonyos mér-
tékben olyan edények, amelyeket a részt-
vevõk saját ötleteik, saját munkájuk gyü-
mölcsével megtölthetnek”.

E könyveket olvasva egyszerre idézõd-
tek föl bennem hallgatóként átélt felnõtt-
képzési élményeim és saját tanítási tapasz-
talataim. A mögöttes célok és az ered-
ményt befolyásoló faktorok apró részle-
tekbe menõ föltárása következtében sok
mögöttes mozgató erõ világossá vált elõt-
tem. Én a tárgyalt módszereken kívül e két
könyv szemléletmódját értékelem nagyra:
az aprólékos, figyelmes tervezést (fölké-
szülést) és a munkaképesség megteremté-
sére-fenntartására való törekvést. 

Meggyõzõdésem, hogy aki módszertani
kultúráját e mûvek tanácsait követve fejlesz-
ti, kevesebb „nehéz helyzetet” él majd meg.
Körültekintõ tervezéssel, a kialakult helyzet
gondos elemzésével úrrá lesz rajtuk. 

Szakácsné Tóth Éva
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A felnõttképzés gazdasági és
társadalmi igénye 

A felnőttképzés hajtóereje minden időben a szükséges
társadalmi/gazdasági tudásszükségletek célraorientált kielégítése. 
A hazai törvényalkotás a Felnőttképzési Törvénnyel ezt az igényt
rögzítette, keretet adva a felnőttképzés további szerveződésének,

hatékonysága lehetséges növelésének. A debreceni egyetem a Pallas
Debrecina sorozatában jól válogatott összeállítást adott közre

,Felnőttképzés és  gazdaság’ címmel. 

Kozma Tamás, a kötet egyik szerkesz-
tõje gazdag tapasztalatok birtokában
és kutatói elõrelátással választotta ki

a lényegi információkat hordó anyagokat
az ,International Encyclopedia of Educa-
tion’ két kötetébõl. A lefordított 24 tanul-
mányt 1995-ben és 1996-ban megjelent
írásokból választották ki. A tanulmányok
részben hozzájárulnak a nyugati és a fejlõ-
dõ világ felnõttképzési folyamatainak ér-

telmezéséhez – ami az EU-csatlakozással
még indokoltabb lett –, másrészt megerõ-
sítenek abban, hogy a hazai ilyen jellegû
kutatások, régebben vagy újabban megje-
lent munkák az esetleges összevetésekben
jól megállják helyüket. (Elsõsorban abban,
hogy karakterisztikusabban foglalnak ál-
lást egyes kérdésekben, orientációs alapot
nyújtva így a tényleges és eredményes to-
vábblépéshez.) Másrészt a hazai aktuális


