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SZTE, Neveléstudományi Intézet, MTA-SZTE 
Képességkutató Csoport – SZTE, Neveléstudományi
Doktori Iskola

A magyar oktatási rendszer
szelektivitása a nemzetközi
összehasonlító vizsgálatok 
eredményeinek tükrében

A PISA-felmérések felhívták a figyelmet a magyar iskolarendszer 
nemzetközi mértékben is kiemelkedő szelektivitására. (1) Jelen tanul-
mány célja a magyar oktatási rendszer szelektivitásának elemzése az

elmúlt két évtizedben elvégzett legnagyobb nemzetközi felmérések
adatbázisai alapján. Az elemzések elsődleges forrását az IEA-vizs-

gálatok adatbázisai alkotják, amelyek különböző képességterületeken
és különböző életkorú tanulókra vonatkozóan a leghosszabb időszak-

ra visszamenően teszik lehetővé a vizsgálatban részt vett országok
eredményeinek összehasonlítását. A magyar oktatási rendszer szelek-

ciós mechanizmusainak egyik mutatójaként az iskolák közötti kü-
lönbségek mértékét leíró F és eta-négyzet értéket használtuk. Viszonyí-
tási pontként kijelöltünk referenciaországokat, amelyek az IEA- és az
OECD-felmérések során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A számí-
tások alapján általánosan megállapítható, hogy Magyarországon (1)
az iskolák közötti különbségek már korábban is jelentősek voltak, (2)
az utóbbi évek során a PISA-felmérések alapján kimutatható kisebb
mértékű növekedést az IEA-mérések nem erősítik meg, így azok in-

kább átmeneti ingadozásnak tekinthetők, (3) az idősebb korosztály-
oknál az iskolák közötti különbségek nagyobbak, mint a fiatalabbak-
nál, és (4) a tantervi ismeretekhez és az iskolai szituációkhoz kevésbé
kötődő készségek tekintetében nagyobb különbségek tapasztalhatók,

mint a tantárgyi tudás tekintetében.

A
kilencvenes évek elejétõl a magyar gazdaság és társadalom gyors átrendezõdésen
ment keresztül. A leglátványosabb változás az élet különbözõ területein végbeme-
nõ differenciálódás: a családok és egyes társadalmi csoportok között növekednek a

gazdasági különbségek. A mind érzékelhetõbben megnyilvánuló jövedelmi és vagyoni
mellett egyre látványosabbá válnak más különbségek is. Az oktatás terén ilyen jelenség az
iskolák közötti nagymértékû különbség kialakulása, amelyre mind több vizsgálat hívja fel
a figyelmet.

Bár Magyarországon 1948 óta hivatalosan egységes, nyolcosztályos alapfokú iskola-
rendszer mûködik, a tanulók iskolai, illetve osztályszintû szelekciójának számos rejtett
mechanizmusa, illetve többé-kevésbé nyílt eljárása alakult ki. A hivatalos oktatáspolitika
– néhány speciális képességtõl eltekintve – soha nem támogatta a tanulók képesség vagy
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szociális háttér szerinti elkülönítését. A gyakorlatban azonban a tagozatos osztályok már
a rendszerváltozás elõtti idõszakban is széles körû lehetõséget biztosítottak a tanulók ko-
rai szelekciójára. A rendszerváltozás utáni oktatáspolitika egyrészt deklarálta a méltá-
nyosság és az esélyegyenlõség alapelveire épülõ demokratikus közoktatás megvalósítá-
sát, másrészt a nyolc- és hatosztályos gimnáziumok indításával újabb, immár hivatalos
korai szelekciós pontot iktatott a rendszerbe. A szabad iskolaválasztás lehetõségeinek ki-
terjesztésével megnõtt a társadalmi háttéren alapuló szelekció lehetõsége is.

A korábbi hazai mérések eredményei már felhívták a figyelmet arra, hogy az azonos év-
folyamok teljes iskolai osztályai között több évnek megfelelõ intellektuális fejlettségbeli
különbség van, és ez a tendencia már az általános iskolában is tapasztalható (például Csa-
pó, 2003a). A különbség mértékét növeli a nyolcadik évfolyam utáni elágazás és a külön-
bözõ típusú középiskolák közötti minõségi eltérések. Azonban nem csupán a különbözõ
iskolatípusba járó diákok egyes szaktárgyi teljesítménye között tapasztalhatók nagy kü-
lönbségek, hanem olyan alapvetõ, a késõbbi tanulmányok szempontjából meghatározó
fontosságú területeken is, mint az olvasás-szövegértés és az elemi számolási készség.

A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok közül elsõként az OECD PISA 2000-es fel-
mérése hívta fel a figyelmet a magyar iskolák közötti kiemelkedõen nagy különbségek-
re (OECD, 2001). Az iskolák közötti variancia alapján felállított listán Magyarország
azok között az országok között volt, ahol a szelekció a legerõsebbnek bizonyult. Az elsõ
PISA-felmérés megmutatta azt is, hogy azokban az európai országokban, amelyek kima-
gasló eredményeket értek el, kisebb az iskolák közötti különbség. A 2003-as és a 2006-
os PISA-vizsgálatok eredményei megerõsítették a korábbi tapasztalatokat, ezért az isko-
larendszerek szelektivitásának teljesítményt befolyásoló hatása továbbra is az oktatásku-
tatók és oktatáspolitikusok érdeklõdésének középpontjában áll (OECD, 2004, 2007a).

A PISA-felmérések Magyarország szempontjából rendkívül figyelemre méltó adatai
csak az ezredfordulótól kezdõdõen mutatják be az iskolák közötti különbségeket. Ezek
alapján nem lehet kellõ biztonsággal megválaszolni azt a kérdést, hogy a nemzetközi me-
zõnyben is kiemelkedõ mértékû iskolák közötti különbség vajon újabb keletû, vagy régeb-
ben is létezett, csak nem hívták fel rá a figyelmet nagy hatású elemzések. Ennek a kérdés-
nek a megválaszolására elvégeztük azoknak az adatoknak az ilyen szempontú elemzését,
amelyek korábbról származnak, és alkalmasak a hasonló jellegû nemzetközi összehason-
lításra. Ebben a tanulmányban elõször összefoglaljuk, amit a PISA-felmérések mutatnak
a magyar iskolarendszer szelektivitásáról, majd bemutatjuk az általunk elvégzett új elem-
zések eredményeit, végül megfogalmazzuk az ezekbõl levonható következtetéseket.

A PISA-felmérések eredményei

A magyar oktatási rendszer szempontjából különösen aggasztó jelenséget a PISA-
felmérések állították az elemzések középpontjába. A probléma illusztrálására elsõként
bemutatjuk a 2006-os természettudományi eredmények alapján készített ábrát. Ha a ta-
nulók pontszámának varianciáját két részre, az iskolák közötti és az iskolán belüli kom-
ponensekre bontjuk, majd az iskolák közötti varianciát az adott országra számított teljes
variancia arányában fejezzük ki, egy olyan mutatót kapunk, amely jól jellemzi az ország
iskolarendszerében mûködõ szelekció mértékét. Az OECD-országok iskolarendszerének
szelektivitását ezzel az adattal jellemezve az 1. ábrán mutatjuk be.

Amint az ábrán bemutatott adatok is tükrözik, Magyarország (70,4) nemcsak az elsõ
helyen áll, hanem jóval a mezõnybõl kiemelkedve, még a második helyen álló Németor-
szágtól (59,9) is eltávolodva vezeti a szelektivitás listáját. A magyar iskolarendszer sze-
lektivitása a legkevésbé szelektív iskolarendszert fenntartó, ugyanakkor a legjobban tel-
jesítõ Finnországénak (5,8) tizenkétszerese.

Is
ko

la
ku

ltú
ra

 2
00

8/
9–

10

4

2009-3-4.qxd  2009.03.02.  9:35  Page 4



1. ábra. A PISA 2006-os felmérés természettudomány eredmények iskolák közötti varianciája az adott ország
teljes varianciájának százalékában (Forrás: OECD, 2007b)

Az iskolarendszerek teljesítményét természetesen nagyon sokféle tényezõ befolyásol-
ja. Mindamellett a szelektivitás és az eredmények közötti, Finnország és Magyarország
példáján jelzett fordított irányú kapcsolat statisztikailag általánosan is igaz. Ennek il-
lusztrálására kiszámítottuk a szelektivitás elõzõekben jellemzett mutatója és a PISA 2006
felmérésben elért eredmények közötti korrelációt mindhárom mûveltségterületre. Az
összefüggéseket az 1. táblázat foglalja össze.

1. táblázat. Az iskolák közötti variancia és az átlageredmények korrelációja

Bár a szelektivitás és a teljesítmények közötti összefüggés nem determinisztikus, az
adatokból egyértelmûen kitûnik, hogy a tanulók közötti válogatás jelentõsen csökkenthe-
ti az iskolarendszerek hatékonyságát. A probléma egyedi példán való bemutatása után át-
térünk a PISA-vizsgálatok magyar vonatkozású hasonló mutatóinak teljes körû áttekin-
tésére és összegzésére.

A 2. táblázat a magyar adatok mellett a három PISA-vizsgálatban részt vevõ országok
közül azokét foglalja össze, ahol az iskolák közötti különbségek a legnagyobbnak bizo-
nyultak. A táblázatban az iskolák közötti és az iskolán belüli variancia adatait is feltün-
tettük. A szelekció mértékének jellemzésére itt is az iskolák közötti variancia értékét a
teljes variancia százalékában kifejezett mutatót tekintjük.

Az adatok a magyar iskolarendszerben egyre erõsödõ szelekcióra utalnak. Bár már
2000-ben is a legerõsebben szelektáló oktatási rendszerek közé tartozott a magyar, 2006-
ra minden egyes vizsgált képességterületen (matematikai mûveltség, természettudomá-
nyos mûveltség és olvasáskultúra) dobogós helyre kerültünk. A matematika és a termé-
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szettudomány területén nálunk volt a legmagasabb az iskolák közötti különbségek nagy-
sága, az olvasás területén pedig a második helyen álltunk.

A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok nemcsak a tanulók szelekciójára, hanem a
különbségtétel eszközeinek egyéb problémáira is rávilágítottak. Haahr, Nielsen, Hansen
és Jakobsen (2005, 8.) Magyarországot azon országok csoportjába sorolja, amelyek a ta-
nulók elkülönítésének problémájával néznek szembe, s megállapítják, hogy „a politiku-
soknak fontolóra kellene venniük ezekben az országokban, hogy a tanulók kisebb mérté-
kû intézményes megkülönböztetése mennyi realizálatlan potenciált rejt az oktatási rend-
szer fejlesztésében, és kezdeményezhetnék az elmozdulást egy komprehenzívebb jellegû
rendszer irányába”.

A szelekciós mechanizmusok mögött számos tényezõ állhat. Korábbi hazai kutatási
eredmények szerint a szelekciós folyamatok elsõsorban a tanulók szociális háttere alap-
ján mennek végbe (Csapó, 2003a). Ezt az állítást megerõsítették a fõbb nemzetközi vizs-
gálatok eredményei is, miszerint a magyar tanulók szocio-ökonómiai háttere nemzetkö-
zi viszonylatban is kimagaslóan magas befolyásoló erejû. A PISA 2006 vizsgálat ered-
ményei alapján az iskolák közötti variancia jelentõs hányadát magyarázza a diákok kul-
turális és gazdasági tényezõje, sõt ez a magyarázó erõ 2006-ban a vizsgálatban részt ve-
võ OECD-országok között Magyarországon bizonyult a legmeghatározóbbnak (OECD,
2007b). Ma a szelekció tekinthetõ a magyar oktatási rendszer egyik legkritikusabb prob-
lémájának, amely nemcsak a rendszer produktivitásának szab határt, hanem a társadalmi
kohéziót is veszélyezteti.

A PISA-felmérések mintavételi sajátossága, hogy a felmérésekben tizenöt éves diákok
vesznek részt, azaz nem évfolyam-, hanem életkoralapú a mintavétel. Másrészt – a hosz-
szabb múltra visszatekintõ mérési hagyományok hiánya miatt – nem adnak lehetõséget a
2000 elõtti idõszak jellemzésére.

A PISA vizsgálatok adatbázisai alapján tehát a következõ két kérdés nem válaszolha-
tó meg: (1) Az iskolai szelekció a magyar oktatási rendszer újabb, közelmúltbeli sajátos-
ságának tekinthetõ-e, vagy hosszabb múltra visszanyúló problémáról van szó? (2) Csak
a felsõbb évfolyamokra korlátozódnak az iskolák között levõ jelentõs mértékû különbsé-
gek, vagy jelen vannak már az alacsonyabb (1–4) évfolyamokon is?

A kutatás módszerei és adatforrásai

A PISA-adatbázisokkal ellentétben az IEA-vizsgálatok adatbázisai alkalmasnak bizo-
nyulnak a fenti kérdések megválaszolására, felhasználásukat több szakmai érv indokol-
ja. IEA-felmérések adatainak elemzésével a kilencvenes évek közepéig visszamenõen
nyomon követhetõ a szelektivitás alakulása. Az IEA felmérések nem korlátozódnak a 15
éves korosztályra, fiatalabb és idõsebb tanulók is rendszeresen részt vesznek a vizsgála-
tokban. Továbbá az elérhetõ adatbázisok a változók szélesebb spektrumát ölelik fel. A
PISA-vizsgálatokhoz hasonlóan az IEA-felmérések középpontjában is a matematika, a
természettudomány és az olvasás-szövegértés áll, bár az utóbbi terület mérése csak az
elõzõ kettõnél késõbb kezdõdött. Emellett több más terület is szerepel az IEA tematiká-
jában, például az állampolgári ismeretek, ezért az adatok lehetõvé teszik az eltérõ tudás-
területek közti különbségek vizsgálatát is. Mindez azért is fontos lehet, mert a korábbi
hazai kutatási adatbázison alapuló elemzések (lásd például Csapó, 2003b) megmutatták,
hogy az iskolák közötti különbségek mértékét az adatelemzésbe bevont változók típusa
nagymértékben meghatározza.

Az elemzések során az IEA-vizsgálatok minden elérhetõ adatbázisát (IEA, 1997, 2001,
2003, 2004, 2005, 2008) felhasználjuk. A kapott eredményeket összevetjük a PISA-vizs-
gálatok eredményeivel.
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Tekintettel a nagy mennyiségû adatra, a komponensekre bontott varianciák helyett az
oktatási rendszerek szelektivitását a statisztikai számításokban általánosan alkalmazott
összegzõ mutatókkal jellemezzük. Kiszámítjuk az iskolák közötti és az iskolán belüli
variancia hányadosát, az F értéket. Az iskolák közötti variancia az iskolák átlagának a
minta átlagától való eltérését jellemzi, míg az iskolán belüli variancia az adott iskolába
járó diákok teljesítményének iskolaátlagtól való eltérését írja le. E két érték hányadosa
megmutatja, hogy az iskolák közötti különbség hányszorosa az iskolán belüli különbsé-
geknek. Az F érték széles tartományban változhat, az iskolai szelekciós folyamatok jel-
lemzésének érzékeny mutatója lehet. Abban az esetben, ha a tanulók között meglevõ ter-
mészetes különbségek – így egy vizsgálatban nyújtott teljesítménykülönbségek is – az is-
kolákban arányosan képezõdnek le, akkor az átlagteljesítményekben iskolai szinten nem
mutathatók ki különbségek, s ilyenkor az F értékek is alacsonyak, 1 és 2 közöttiek. Ha
viszont erõsebbé válik a tanulók teljesítmény szerinti szelekciója, akkor az iskolák ho-
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mogénebbé válnak (csökken az iskolán belüli variancia), és nõnek az iskolai átlagok kö-
zötti különbségek (növekszik az iskolák közötti variancia).

A F értékek mellett az eta-négyzet értékeit is kiszámítottuk, amely – az F értékekkel
ellentétben – nem feltételez lineáris összefüggést a független és függõ változó között, és
független változó (a különbözõ iskolák) által a függõ változóra (a teljesítmények) gyako-
rolt hatásának erõsségét fejezi ki.

A magyar adatok mellett más országokat is bevontunk az elemzésekbe, kiválasztásuk
teljesítményük alapján történt. Kizárólag olyan országokat választottunk, amelyek ered-
ménye mind az IEA-, mind a PISA-vizsgálatokon a nemzetközi átlagnál magasabb volt
(Dél-Korea, Finnország, Japán, Svédország és Norvégia). Mivel az IEA-felmérésekben
részt vevõ országok köre idõrõl idõre változott, nem lehetett minden elemzésbe ugyan-
azokat a referenciaországokat belevenni.

Az IEA- és a PISA-vizsgálatok jelentõs idõbeli eltérésekkel és eltérõ szakmai-tudomá-
nyos megfontolások alapján indultak el. Ebbõl adódóan a két összehasonlító vizsgálat el-
méleti háttere, tudásfelfogása alapvetõen különbözik egymástól. Az IEA nagyobb hang-
súlyt fektetett a tantervben is elõforduló, iskolai kontextushoz szorosabban kötõdõ dek-
laratív tudásra. Ebbõl a szempontból tudásfelfogása közelebb állt a szakértelem definíci-
ójához, hiszen az elsajátítandó pszichikus komponenseket a tantervi céltaxonómia figye-
lembevételével, folyamatos gyakorlással fejlesztik, illetve tartják fenn.

A PISA koncepciójának kialakításakor a szakértõ csoportok szakítottak a korábbi tan-
terven alapuló szemlélettel, s radikálisan átértelmezték az alkalmazható tudás fogalmát.
A felmérések során a munkaerõpiaci helytálláshoz szükséges tudás került a középpont-
ba. Kiszélesítették a mûveltségfogalom jelentését, és olyan készségek és képességek hal-
mazaként definiálták, amelyeket többek között a szociális környezettel való folyamatos
interakció fejleszt. Ebbõl adódóan a PISA-vizsgálatokban értékelt kompetenciák, képes-
ségek és tudáselemek kevésbé kötõdnek a tantervi irányelvekhez.

Az IEA- és a PISA-vizsgálatok elméleti kereteinek különbözõsége egymástól eltérõ
mérõeszközöket, feladatokat eredményez. Az IEA-vizsgálatok kérdései az iskolai kon-
textusban megoldandó feladatokhoz hasonlítanak, a hétköznapi kontextusba ágyazott
PISA-feladatok viszont sokkal inkább hasonlítanak a valós élet problémáihoz.

Eredmények és diszkusszió

Az IEA-felmérések alapján végzett elemzések eredményeit a 3–7. táblázatok foglalják
össze. Az adatok szerint a megfigyelt változók tekintetében az elmúlt tíz év folyamán a
magyar iskolák közötti különbségek nem változtak lényegesen, az iskolák közötti kü-
lönbségek mértéke állandósult. Az iskolázás kezdetekor még kisebb, de már kimutatha-
tó különbségek figyelhetõk meg, amelyek függetlenek a vizsgált tudásterülettõl. Ennek
egyik oka, hogy a magyar iskolarendszerben az elsõ szelekció az iskolába lépéskor tör-
ténik. A negyedik és hatodik évfolyam utáni kisebb átrendezõdéseket követõen az általá-
nos iskola után, a középfokú oktatásba történõ belépéskor megy végbe a tanulók máso-
dik jelentõsebb szelekciója. Ez az egyes mûveltségterületeken az átlagteljesítmények kö-
zötti különbségek eltérõ mértékû növekedésében mutatkozik meg.

A magyar iskolák közötti különbségek matematikából körülbelül háromszor olyan na-
gyok, mint a legjobban teljesítõ országokban (3. táblázat). A fiatalabb évfolyamok ese-
tében az eltérések kisebbek, az általános iskola végére azonban nagyjából megduplázód-
nak. Ez a növekedés más országokban is megfigyelhetõ, de kisebb az induló alap, és a
késõbbi érték is. A két utóbbi TIMSS-mérés szerint Magyarországon az általános iskola
végére a matematikai teljesítmények varianciájának több mint 30 százaléka az iskolák
közötti különbségekkel magyarázható.
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Azokban az esetekben, ahol az osztályszintû adatok rendelkezésre álltak, az eta-négy-
zeteket osztályok szerinti bontásban is kiszámítottuk. A 3. táblázatból látható, hogy az
osztályok szerinti eta-négyzetek magasabbak, mint az iskolákra vonatkozók. Ez arra utal,
hogy a magyar iskolarendszerben nemcsak az iskolák válogatnak a tanulók között, ha-
nem az iskolán belül, a tanulók osztályokba sorolásakor is végbemegy egy szelekció.
Ezek az adatok (az osztályszinten az iskolainál erõsebbnek bizonyuló különbségek) azt
is valószínûsítik, hogy a szelekcióban kisebb szerepet játszik a települések vagy az isko-
lakörzetek eltérõ társadalmi összetétele, a különbségeket nagyobb részben a tanulók kö-
zött tudatos beavatkozással végzett válogatás hozza létre.

3. táblázat. Az iskolák közötti és az iskolán belüli variancia aránya (F) és az eta-négyzet értékek az IEA
matematikavizsgálataiban

Az elõzõekhez hasonló tendenciák figyelhetõk meg a természettudományos tudás te-
kintetében is (4. táblázat). A nyolcadik évolyamon a természettudomány esetében az is-
kolák közötti különbségek némileg kisebbek, mint amit a matematika esetében láttunk.
Ugyanakkor az osztályszinten kiszámított eta-négyzetek rendre nagyobbak az iskolai
szintre számítottaknál. Itt is érvényes az a megfigyelés, hogy a magyar rendszer szelek-
tivitását jellemzõ F érték többszöröse az összehasonlításként kiválasztott országra számí-
tott értéknek.

4. táblázat. Az iskolák közötti és az iskolán belüli variancia aránya (F) és az eta-négyzet értékek az IEA
természettudomány-vizsgálatokban

Az 1995-ös TIMSS-felmérés kiterjedt a PISA-korosztálynál idõsebb tanulókra is. A kö-
zépfokú tanulmányaik utolsó évfolyamát végzõ diákok (17–19 éves korosztály) felmérésé-
hez kidolgozott keretrendszer a matematikai és természettudományi tartalmi tudás vizsgá-
lata mellett a gondolkodási képességek, az elsajátított matematikai és természettudományi
ismeretek gyakorlati alkalmazásának mérését tûzte ki célul (Adams és Gonzalez, 1996). A
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mindennapi élet valós szituációiban alkalmazható tudás feltárását célzó, matematikai és ter-
mészettudományi kontextusba ágyazott részteszt („Gondolkodás és társadalmi hasznos-
ság”, Reasoning and Social Utility, RSU) kidolgozásakor a kutatók arra törekedtek, hogy a
feladatok hûen reprezentálják a valós élet szituációit, problémahelyzeteit, s ne tartalmazzon
egyik ország tantervi elõírásaihoz kapcsolódó elemeket sem (Orpwood és Garden, 1998).

Itt az adatok az elõzõekben elemzett eseteknél sokkal nagyobb iskolák közötti különb-
ségekre utalnak. Az F értékek szerint az iskolák közötti variancia 22-szer nagyobb, mint
az iskolán belül (5. táblázat). Az eta-négyzet értékek is ezt támasztják alá: a természet-
tudományos mûveltség varianciájának 40–50 százaléka az iskolai szelekcióval magya-
rázható. Az összehasonlításként megvizsgált Svédországban sokkal kisebb F értékeket
találtunk: a természettudománynál a magyarnak alig tizede, míg a „Gondolkodás és tár-
sadalmi hasznosság” esetében is csak a magyarnak a harmada.

5. táblázat. Az iskolák közötti és az iskolán belüli variancia aránya az eta-négyzet értékeivel, az IEA
természettudományos tudás, valamint a gondolkodás és társadalmi hasznosság vizsgálatában

Az iskola korai szakaszában a sikerességet legnagyobb mértékben az olvasás-szöveg-
értés készségeinek fejlettsége határozza meg. Az 1991-es és 2001-es Reading Literacy
Study (RLS), valamint a 2001-es és 2006-os Progress in Reading Literacy (PIRLS) alap-
ján (6. táblázat) a magyar általános iskolák közötti teljesítménykülönbségek több mint
hétszer nagyobbak az iskolán belüli értékeknél, és az F érték a duplája annak, mint amit
az ebben az esetben összehasonlításként használt skandináv országokban (Svédország,
Norvégia) találtunk. A 3–4. osztályos tanulók körében az átlagteljesítmény varianciájá-
nak több mint 20 százaléka magyarázható az iskolák közötti különbségekkel. Az eta-né-
gyzet értékei iskolai és osztályszinten ugyanazok. A különbségek mértéke az 1991 és
2006 közötti idõszakban nem változott.

6. táblázat. Az iskolák közötti és az iskolán belüli variancia aránya az eta-négyzet értékeivel az IEA
olvasásvizsgálataiban

Nemzetközi keretek között viszonylag ritkán kerül sor a három fõ területen (olvasás-
szövegértés, matematika, természettudomány) kívül esõ tudás felmérésére. Ezek közé
tartozik az IEA által többször vizsgált állampolgári tudás (Civic Education Study,
CivEd), melynek 1999-es adatai rendelkezésünkre állnak (7. táblázat). A nyolcadik év-
folyamon elvégzett vizsgálat esetében ugyancsak erõteljes szelekcióra utaló magyar F ér-
téket találtunk, ami mintegy háromszorosa a megfelelõ finn értékeknek.
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7. táblázat. Az iskolák közötti és az iskolán belüli variancia aránya az eta-négyzet értékeivel az IEA
állampolgári tudás és részvétel vizsgálatában

A 2. és 3. ábrákon összefoglaljuk a számítások korábban bemutatott eredményeit. A
magyar és néhány kimagaslóan teljesítõ ország iskolarendszerének szelektivitását hason-
lítjuk össze az IEA-vizsgálatok érdeklõdésének középpontjában álló évfolyamokra és
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évfolyamok adatai alapján
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(1) A tanulmány az IEA 2008 évi konferenciáján
elhangzott elõadás (Csapó, Molnár és Kinyó, 2008)
alapján készült.
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2008.

életkorokra (az indikátor az F érték). Amint az ábráról megállapítható, a vizsgált évfo-
lyamokon és területeken belül a hazai iskolák közötti különbségek idõben stabilnak mu-
tatkoznak. Az általános iskola kezdetén az F értékek még 5 körüliek, de a középfokú ok-
tatás végére 20 fölé emelkednek (2. ábra). A különbségek az életkor függvényében kez-
detben nagyjából lineárisan változnak, majd az általános iskola – középiskola átmenetnél
hirtelen megugranak. A magasabb évfolyamok felé az iskolák közötti különbségek növe-
kedésének egyik oka, hogy az iskolarendszer nem mérsékli a diákok között levõ különb-
ségeket, hanem éppen ellenkezõleg, tovább növeli azokat. A referenciaországokban nem
lehet ilyen ugrást megfigyelni.

Az életkorral párhuzamosan a legmagasabban teljesítõ országokban is növekednek az
F értékek (3. ábra), azonban az általános iskola végére érik csak el azt a szintet, ami Ma-
gyarországon már az iskolába lépéskor kimutatható.

Összegzés, következtetések

Az elemzések alapján megállapíthatjuk, hogy a magyar iskolák között meglevõ kü-
lönbségek az utóbbi évek során állandósultak. A PISA-felmérések által jelzett kismérté-
kû növekedést az IEA-vizsgálatok nem erõsítik meg, így azokat inkább idõleges ingado-
zásnak, mint hosszabb idõszakon keresztül érvényesülõ tendenciának tekinthetjük.

Az idõsebb korosztályoknál nagyobb különbségek tapasztalhatók, mint a fiatalabbaknál,
és a növekedés meglehetõsen erõteljes. Az iskolák, iskolai osztályok közötti különbségek
növekedése arra utal, hogy az eleve hátránnyal induló tanulók iskolái, osztályai kevésbé ha-
tékonyan fejlesztik tudásukat, mint jobb feltételekkel induló társaikat saját iskoláik.

A tantervi ismeretekhez és az iskolai szituációkhoz kevésbé kötõdõ készségekben na-
gyobb iskolák közötti különbségek tapasztalhatók, mint a tantárgyi ismeretek esetében.
Ez a megfigyelés is arra utal, hogy a szélesebb körben alkalmazható tudás kiegyenlített
közvetítésében a magyar iskolák még kevésbé hatékonyak, mint az egyszerûbb, inkább a
tananyag reprodukálását igénylõ tudás esetében.

Az elemzésbe bevont referenciaországokban a megfigyelt jelenségek sokkal kisebb
mértékben érvényesülnek, mint a magyar iskolarendszerben. Az iskolázás kezdetekor
meglévõ különbségek olyan mértékûek, mint a legjobban teljesítõ országokban a kötele-
zõ iskolázás legvégén. A középiskola végén nálunk az iskolák közötti különbségek ötször
nagyobbak, mint az iskolába lépéskor.

A hosszabb idõszakot átfogó elemzések eredményei cáfolják azt a vélekedést, mely
szerint oktatási rendszerünk extrém mértékû szelektivitása az utóbbi néhány évben ala-
kult ki. Éppen emiatt a változtatás is sokkal nagyobb kihívást jelent, mint azt elõzetesen
feltételezni lehetett.
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SZTE, BTK, Neveléstudományi Intézet

Matematikai szöveges feladatok 
nehézségének és érdekességének
megítélése 5. osztályos tanulók

körében
Tanulmányunkban a Szegedi Tudományegyetemen Csapó Benő 

vezetésével zajló nagymintás longitudinális méréssorozat egy adott
mérési pontján, 5. osztályos tanulók körében alkalmazott 

mérőeszközünk két kérdésével foglalkozunk. A teljes mérőeszközünk
a matematikai meggyőződések témakörében született, és három fő
részből áll. Az első kérdésben matematikai feladatok nehézségének

megítélése volt a tanulók feladata. A kérdőív második része az 
úgynevezett flamand feladatsor (lásd: Verschaffel, De Corte és Lasure,

1994; Csíkos, 2003a) hét feladatának zárt kérdéses változata volt. 
Ebben a részben a hét szöveges feladat esetén kellett három-három
megoldási lehetőség valamelyikét megjelölni. A harmadik részben

négyféle feladatkitűzési módról dönthették el a tanulók, hogy azokat
mennyire tartják érdekesnek. Most a kérdőív bevezető és befejező 
oldalainak kérdéseit elemezzük, és az önmagában is rendkívül 

összetett második rész elemzését külön tanulmányban 
végezzük majd el. (1)

E
mpirikus kutatásunk két kérdõívkérdés adatait dolgozza föl, amely kérdések elsõ-
sorban a matematika tantárgyhoz köthetõk, és azon belül is egy szûk területet ölel-
nek föl. Eredményeink általános pedagógiai tanulságait és vizsgálatunk relevanciá-

ját hangsúlyozza egyrészt az, hogy a vizsgált kérdések, melyek a szöveges feladatok nehéz-
ségének és érdekességének megítélésére vonatkoztak, más tantárgyakban is éppígy fölvet-
hetõk. Azt gondoljuk tehát, hogy kutatásunk nem elsõsorban a tartalmi sajátosságok miatt
érdekes, hanem a feladatnehézség és -érdekesség általános, a személyiség kognitív és affek-
tív alrendszereivel összefüggõ jelenségei miatt. Másrészt pedig vizsgálatunk fõ tárgyát a ta-
nulói meggyõzõdések jelentik, amelyek lehetnek ugyan tudattalanok, lehetnek érzelmekkel
átszõttek, de mindenképpen figyelmet érdemel, hogy 11 éves korra mennyire stabilak és a
tanulócsoporton belül mennyire egységesek.

Matematikai meggyõzõdések

A matematikai meggyõzõdések (mathematical beliefs) vizsgálata élénk kutatási terü-
let az utóbbi egy-másfél évtizedben. A belief kifejezés olyan tudáselemekre vonatkozik
az angol nyelvû szakirodalomban, amelyek összeköttetést jelentenek az affektív és kog-
nitív szféra között, vagyis olyan ismeretek, amelyekhez szorosan kapcsolódnak motívu-
mok vagy érzelmek. Más szempontból a meggyõzõdések, amelyek szubjektívek, vagyis
egyénenként változók, egyúttal gyakran a saját tudásra vagy a tudás természetére vonat-
kozó megállapítások, és így a metakognitív folyamatokban is fontos szerepet játszanak.
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Magyar nyelven gyakran elõfordul fordításként a hit és a hiedelem is. Amennyiben a
szerzõk vagy a fordítók tudatosan választják e két szó valamelyikét, nem lehet kifogá-
sunk a használatuk ellen; a hit azonban általában valamilyen transzcendens jelenségvi-
lágra utal, a hiedelem pedig gyakran negatív konnotációt kap. Ezért mi következetesen a
meggyõzõdés szót használjuk a belief megfelelõjeként.

A matematikai meggyõzõdések tárgyalását az általános értelemben használt meggyõ-
zõdés kifejezés értelmezésével szükséges kezdenünk. Ezt követõen a matematikai jelzõ
jelentése a meggyõzõdés tárgyának matematikai jellegére, matematikához kötõdésére
fog utalni.

Andrews és munkatársai (2008) tanulmánya széles körûen áttekinti a meggyõzõdések
definíciós problémáit, és Pehkonen és Pietilä nyomdokain arra a következtetésre jut,
hogy a meggyõzõdéseket érdemes szubjektív, tapasztalaton alapuló, gyakran implicit is-
meretekként kezelni. A szubjektivitás és a tapasztalaton alapuló jelleg a már említett af-
fektív elemeket jelenti, hiszen az egyéni tapasztalatok kétségkívül tartalmaznak nem
kognitív elemeket. Az implicit jelzõ arra utal, hogy az egyén gyakran nem vagy csak ne-
hezen képes pontosan megfogalmazni meggyõzõdéseit, így esetenként nem közvetlenül
a meggyõzõdések kutathatók, hanem az egyén teljesítménye alapján tudunk következtet-
ni arra, hogy milyen meggyõzõdések munkáltak benne egy adott teljesítmény kapcsán.
Mindezek fényében a matematikai meggyõzõdésekre úgy tekintünk, mint az egyének
szubjektív, tapasztalaton alapuló ismereteire a matematikaórákról, a matematikatanulás-
ról és önmagukról mint matematikát tanulókról. A vizsgálatunkban szereplõ 5. osztályos
tanulók esetében mindhárom jelenségvilág releváns, és azok több szálon való egymásba
kapcsolódása is valószínûsíthetõ.

Realisztikus matematikai szöveges feladatok

A matematikai szöveges feladatok kutatásának történetében több jelentõs állomást
azonosítottunk (Csíkos, 2003b), amelyek közül harmadikként az úgynevezett realisztikus
matematikai feladatok vizsgálatát emeltük ki. A realisztikus jelzõ megkopott az utóbbi
évtizedben, hiszen a témával foglalkozó szerzõk sokszor különbözõképp definiálják azt,
hogy mitõl realisztikus egy feladat.

Alapvetõen négy, egymásra épülõ megközelítést ismerünk azzal kapcsolatban, hogy
mikor tekintsünk egy feladatot realisztikusnak. A legkevésbé éles meghatározás szerint a
realisztikus feladatokban a hétköznapi valóság tárgyai, objektumai és ezek viszonyai
kapnak helyet. Egy szigorúbb meghatározás szerint a realisztikus feladatokban követel-
mény a relevancia, a tapasztalatokon nyugvás. Mi a harmadik értelmezést követjük, mely
szerint a realisztikus feladatokban a megoldási menet egy vagy több pontján a hétközna-
pi ismeretek aktív szerephez jutnak. Gyakori, hogy a végeredmény realitását, más esetek-
ben a hiányzó adatok kiegészítését vagy a fölösleges adatok kiszûrését teszik lehetõvé
ezek az ismeretek. Negyedik értelmezésként a problémamegoldó gondolkodás általános
elméletének szellemében a matematikai szöveges feladat mint megoldandó probléma
intranszparenciáját, vagyis az azonnali megoldási út hiányát tekintjük jellemzõnek; eb-
ben az esetben autentikus feladatról beszélhetünk.

Az elsõ, vagyis a legalapvetõbb értelmezés szerint a realisztikus feladatok szövegében
szereplõ dolgok és mennyiségi viszonyaik a minket körülvevõ világból származnak.
Azonban Csíkos (2005) elemzése alapján a legegyszerûbb – ilyen értelemben véve – re-
alisztikus feladatok esetében is könnyen megfogalmazhatók olyan észrevételek, amelyek
a feladatokban szereplõ adatok hiányosságára utalnak. Freudenthal példájában (lásd:
Greer, 1997, 297.) ezt olvashatjuk: „Mr Smith hentesboltjában 26 kg hús van, és még 10
kg-ot rendel. Mennyi hús van nála most?” Megfogalmazható például az a gondolat, hogy
„a telefonon megrendelt hús nem röpül azonnal a boltba, így mire odaér, valamennyi el-

15

Csíkos Csaba – Kelemen Rita: Matematikai szöveges feladatok nehézségének és érdekességének megítélése...

2009-3-4.qxd  2009.03.02.  9:35  Page 15



kel majd a 26 kg-ból. Hiszen ezért rendelt a hentes még több húst”. Akadékoskodónak
érezhetjük az ilyen gondolatokat, mert bár egyetérthetünk velük, iskolai matematikaórán
mégis szokatlannak tûnnének. Az osztálytermi társas környezet világában mûködõnek té-
telezzük föl a Brousseau által megalkotott „didaktikai egyezmény” jelenséget (Verschaf-
fel és Greer és de Corte, 2000). A didaktikai egyezmény olyan (általában ki nem mon-
dott) szabályokat, normákat és elvárásokat tartalmaz, amelyek iskolai helyzetekben a ta-
nár és a diák között érvényesek (De Bock, van Dooren, Janssens és Verschaffel, 2002). A
didaktikai egyezmény fogalma azért különösen jelentõs, mert az intézményi keretek kö-

zött megvalósuló tudásátadásban érvényesü-
lõ jelenségrõl van szó, amely ugyanakkor –
Bruner fölfogásának nyomdokain haladva –
„az egyén és egyén, az egyén és közösség
kommunikációs formáiban” (Géczi, 2006),
vagyis a nem intézményes keretek közötti
tanulás jellemzõ kontextusában találja meg
az iskolai tudás átadásának egy jelentõs
szegmensét.

A realisztikus feladatok második értelme-
zési lehetõsége szerint a feladatok szövegé-
ben szereplõ dolgok hétköznapisága és reali-
tása mellett követelmény, hogy értelmesek
(meaningful) és tapasztalaton alapulók le-
gyenek, szemben azokkal, amelyek pusztán
irreleváns gyakorlófeladatok „fedõtörténe-
tei” (English, 2003).

Az általunk követett harmadik fölfogás
szerint a szöveges feladat akkor realisztikus,
ha a megoldás valamelyik pontján a hétköz-
napi ismereteket aktívan fölhasználjuk. Ver-
schaffel, De Corte és Lasure (1994) feladat-
sorában tíz olyan feladat szerepelt, amelyek
megoldhatók voltak a megszokott „keresd a
két számadatot, kösd össze azokat a megfe-
lelõ mûvelettel, és megvan a végeredmény”
stratégiával. Tíz másik feladat viszont lát-
szólag ugyancsak két számadat összekap-
csolásával tûnt megoldhatónak, de ezeknél a
valóság adataival vagy viszonyaival való
egybevetés nyilvánvalóvá te(he)tte, hogy
csak becslés adható a végeredményre, vagy
legalábbis azt, hogy problémás a feladat
megoldásához rutinszerûen alkalmazott stra-
tégia. A flamand feladatsorban szereplõ

problematikus feladatok esetében tehát nemcsak a feladat által vázolt szituáció volt a hét-
köznapi életbõl merítve, hanem a túlzottan rutinszerû megoldási eljárással kapott ered-
ményt is aktívan össze kellett vetni a hétköznapi viszonyokkal és adatokkal. Palm (2008)
elemzésébõl világos, hogy a tanulók gyakran azért nem mutatnak „realisztikus” reakció-
kat az ilyen választ igénylõ szöveges feladatokra, mert nincs birtokukban a szükséges is-
meret a hétköznapi világról, avagy az is lehetséges (Brenner, 1998), hogy a tanulók a sa-
ját tapasztalataik szerint másképpen interpretálják a feladat szövegét, mint a tanár.
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A negyedik, a legspecifikusabb értelmezésnek megfelelõ realisztikus feladatokat au-
tentikusnak nevezhetjük. Ezek definíciója is többféle lehet. Kramarski, Mevarech és
Arami (2002) szerint az autentikus feladatoknál nem ismert elõre a megoldás menete.
Eszerint a definíció szerint követelmény, hogy az autentikus feladatok realisztikus (itt he-
lyes talán valóságosnak fordítanunk) adatokat tartalmazzanak, amely adatok azonban
gyakran hiányosak vagy ellentmondásosak.

Realisztikus matematikai szöveges feladatokkal kapcsolatos tanulói 
meggyõzõdések

A tanulók matematikai meggyõzõdéseinek vizsgálata jelentõs inspirációt kapott az
1994-es flamand feladatsorral nyert eredmények alapján. Különösen fontossá vált annak
vizsgálata, hogy milyen meggyõzõdések alapján születnek nyilvánvalón irracionális
megoldások azon feladatok esetében is, melyekrõl feltételezhetjük, hogy a feladat szitu-
ációja, adatai és viszonyai a diákok számára a hétköznapokból ismerõsek (Kelemen,
2004). A flamand feladatsor problematikus feladataira adott tanulói válaszok a világ több
országában is hasonló eredményt mutatnak, vagyis a legtöbb feladatra a tanulók elenyé-
szõ arányban adtak realisztikus választ, és helyette a túlautomatizálódott feladatmegoldó
stratégia rutinszerû alkalmazásával éltek. Reusser és Stebler (1997), majd Wyndhamn és
Säljö (1997) kutatásai is azt mutatják, hogy a realisztikus feladatok megoldását olyan
matematikai meggyõzõdések irányítják, amelyek a feladatok megoldhatóságát és értel-
mességét alapvetõ jellemzõként kezelik az iskolai feladatokban. A rákövetkezõ évek
egyik fontos vállalkozása volt a matematikai meggyõzõdések átfogó feltérképezése felé
tett lépés a leuveni kutatóktól (Andrews és mtsai, 2008).

Ugyancsak az elmúlt évtizedben a szöveges feladatokra építõ, azokat a fejlesztés esz-
közeként és az eredményesség mércéjeként is fölhasználó fejlesztõ programok megsza-
porodásának lehettünk tanúi (Kelemen, 2007). Mostani témánk szempontjából két dolgot
emelünk ki ezzel kapcsolatban. Egyrészt a matematikai meggyõzõdések jelentõs szere-
pének felismerése együtt járt annak a reménynek a megfogalmazásával, majd empirikus
igazolásával (Mason és Scrivani, 2004), hogy a meggyõzõdések alakíthatók, fejleszthe-
tõk. Másrészt a fejlesztõ programokban fõszerepet kapó szöveges feladatok jellemzõen
realisztikus feladatok, vagyis a fejlesztõ programok sikeressége megköveteli a realiszti-
kus fejlesztõ feladatok megfontolt kiválasztását. Mindeközben azonban keveset tudunk
néhány alapvetõ tanulói ismeretrõl, amelyek a feladatok két fontos jellemzõjéhez köthe-
tõk: Vajon pontosan meg tudják-e ítélni a tanulók, hogy a feladatok szövegbe öltözteté-
se, esetleges autentikus jellege hogyan befolyásolja a feladatok nehézségét? És vajon ho-
gyan jellemezhetõk azok a feladatok, amelyeket a tanulók érdekesnek találnak, tehát
amelyek az érdekesség szubjektív dimenziója szerint alakíthatják a szöveges feladatok-
kal kapcsolatos attitûdöket és azokon keresztül a matematikatanítás eredményességét?

Célok, hipotézisek

Vizsgálatunk célja, hogy felderítsük az ötödik osztályos tanulók matematikai meg-
gyõzõdéseit két területen: (1) Azonos szerkezetû, sõt azonos számadatokat tartalmazó
feladatok megoldásának nehézségérõl alkotott meggyõzõdések a feladatok szövegének
függvényében. (2) Azonos matematikai szerkezetû, azonos számadatokat tartalmazó
feladatok szubjektív megítélése abból a szempontból, hogy a különbözõ megjelenítési
módokat a tanulók mennyire tartják érdekesnek. Stratégiai célunk az volt, hogy fejlesz-
tés alatt álló iskolai tanmeneteink és taneszközeink számára adatokat nyerjünk arra vo-
natkozóan, hogy a tanulók szemszögébõl milyenek a különbözõ típusú feladatok. Hipo-
téziseink szerint:

17

Csíkos Csaba – Kelemen Rita: Matematikai szöveges feladatok nehézségének és érdekességének megítélése...

2009-3-4.qxd  2009.03.02.  9:35  Page 17



(1) A tanulók pontosan meg tudják állapítani a különbözõ szövegezésû, de azonos ma-
tematikai mûvelettel megoldható feladatok esetén a megoldás nehézségi sorrendjét. Leg-
könnyebbnek fogják találni a szöveg nélküli, matematikai jelekkel leírt feladatkitûzést,
ennél nehezebbnek ítélik meg a verbálisan megfogalmazott feladatkitûzést. Még nehe-
zebbnek tartják majd, amikor a realisztikusság elsõ szintjének megfelelõen „fedõtörténet-
ként” szöveget illesztünk az elvégzendõ mûvelethez, és végül legnehezebbnek fogják ta-
lálni a fölösleges adatokat is tartalmazó intranszparens megfogalmazást.

(2) A második hipotézisünk szerint a tanulók legkevésbé érdekesnek a matematikai je-
lekkel leírt, szöveget nem tartalmazó feladatkitûzést fogják tartani. A további három tí-
pussal kapcsolatban nem tudtunk elõzetes hipotézist megfogalmazni, vagyis a második
szintû realisztikusságdefiníciót kielégítõ feladat, a mesebeli szövegszerkezetû „fedõtör-
ténet” és a geometriai, vizuális mintázatot tartalmazó feladatkitûzések közötti sorrendet
illetõen kutatásunk feltáró jellegét emeljük ki.

(3) Három háttérváltozóval vizsgáljuk meg a mért matematikai meggyõzõdések kap-
csolatait: a nemek közötti különbségek elemzése mellett a matematikai osztályzattal és a
matematika tantárgy iránti attitûddel megfigyelhetõ összefüggéseket mutatjuk be tanul-
mányunkban.

Módszerek

Kutatásunk a Szegedi Longitudinális Program részeként, egy mérési pont fölhasználá-
sával valósult meg. A vizsgálatban 4037 tanuló vett részt, a hiányzó adatok miatt egyes
elemzésekben kisebb az elemszám. A vizsgálatba bevont 5. osztályos tanulók régió és te-
lepüléstípus szerint reprezentatív országos mintát alkottak. A felmérés 2007 decemberé-
ben történt.

A tanulók matematikaórán töltötték ki a mérõeszközt, a felmérést lebonyolító pedagó-
gusok számára részletes útmutatót készítettünk. Annak köszönhetõen, hogy egy nagyobb
vizsgálat részeként került sor a matematikai meggyõzõdések vizsgálatára, lehetõségünk
nyílik összefüggés-vizsgálatokra olyan háttérváltozókkal, mint például a tanulók neme,
matematika osztályzata és matematika iránti attitûdje.

Az adatfeldolgozás során a következõ módszereket használtuk:
– A feladatnehézség megítélésére kapott adataink ordinális skálán helyezhetõk el, így

a ranszámok statisztikáit használtuk, továbbá a sorrendi mintázatok esetében a gyakori-
sági elemszámokat közöljük.

– A feladatok érdekességének megítélésére ötfokozatú, Likert-jellegû skálát használ-
tunk, amelynél az intervallum-változók esetén használható eljárásokat alkalmaztunk.

– A háttértényezõkkel vett összefüggéseket kétféle módszerrel vizsgáltuk: a részmin-
tákra bontás után létrejövõ válaszmintázatok elemzése mellett a korrelációszámítás mód-
szerét használtuk.

Eredmények

A kérdõív elsõ részében arra kértük a diákokat, hogy négy matematikai feladatot érté-
keljenek a nehézségük szerint úgy, hogy sorrendbe állítják õket a legkönnyebbtõl a leg-
nehezebbig. Mind a négy feladat mûveleti szintje a 8+4=12 egyszerû összeadás volt, ezt
közöltük is a kérdõívet kitöltõ diákokkal. A feladatváltozatok közti különbségek a tartal-
mi szinten jelentek meg: a csupán számokat és szimbólumokat tartalmazó feladatválto-
zat mellett különféle szöveges tartalmakba ágyazva jelent meg ugyanaz a 8+4=12 mûve-
let (1. táblázat).

A kérdõívvel 3999 fõ foglalkozott, ebbõl 199 diáknak az 1. kérdésre adott válasza hi-
ányos (181 fõ egyáltalán nem írt semmit, 17-en nem írtak mind a négy feladat mellé szá-
mot), 349 tanuló pedig nem jól értelmezte a kérdést, és ugyanazt a sorszámot több fel-
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adat mellé is odaírta. 3650 fõ rakta valamilyen sorrendbe a négy bemutatott feladatot, a
továbbiakban az õ válaszaikkal foglalkozunk.

A válaszokat vizsgálva elsõként a legnehezebbnek és a legkönnyebbnek ítélt feladatot
keressük. Az 1. ábra a helyezések gyakorisági eloszlásai közül csak az 1. helyezett, azaz
a legkönnyebbnek ítélt, illetve a 4. helyezett, azaz a legnehezebb gyakoriságát összegzi.

1. ábra. A legkönnyebbnek és legnehezebbnek ítélt feladatok a választás gyakorisága szerint

Az ábráról leolvashatjuk, hogy a diákok túlnyomó többsége a „C” feladatot – mely
számokkal, szimbólumokkal volt megadva (8+4=…) – ítélte a legkönnyebbnek. A legne-
hezebb feladat kiválasztásakor is kimagasló eredmény született: a diákok 77 százaléka az
„A” feladatot tartotta a legnehezebbnek, mely egy fölösleges adatokkal tûzdelt, valós szi-
tuációt leíró szöveges feladat. Az eddigi adatokkal összhangban meghatározhatjuk a fel-
adatok nehézségi sorrendjét a tanulók megítélése szerint (2. táblázat).
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2. táblázat. A feladatok sorrendbe állításakor kiadott helyezések mediánjai

A 2. táblázat szerint a (C) feladat a legkönnyebb, ezt követi a (B), majd a (D) követ-
kezik, és végül az (A) feladat a legnehezebb. A feladatok betûjelét növekvõ nehézségi
sorrendben egymás mögé írva kapjuk a CBDA mintázatot, mely mintázat gyakoriságát a
következõkben pontosabban megvizsgáljuk. A feladatok nehézségének megítélésében ta-
lált különbségek a Friedman-próba szerint szignifikánsak (χ2 = 7804,75, p < 0,001), és
minden páronkénti összehasonlítás is ugyanilyen szinten szignifikáns a Wilcoxon-próbák
sorozata szerint.

A következõkben a feladatváltozatok sorrendbe állításának mintázatait vizsgáljuk. Egy
sorrend jelölésére a feladatok betûjelének a nehézség szerinti növekvõ sorrendbe állítá-
sával kapott betûsort használjuk, tehát például a BDAC sorrend azt jelenti, hogy a diák a
(B) feladatot gondolta legkönnyebbnek, a (D) feladatot tette a második helyre, az (A) fel-
adat mellé írta a hármas számot, és a (C) feladatot ítélte a legnehezebbnek.

A 3. táblázat a matematikailag lehetséges 24 sorrend közül azt a hét sorrendet és a hoz-
zátartozó gyakoriságot mutatja, melyek leggyakrabban fordultak elõ. A diákok közel 95
százaléka jelölte meg e hét közül valamelyiket. Az olyan sorrendeket, melyeket a diákok
kevesebb mint 1 százaléka választotta, nem tüntettük föl a táblázatban.

3. táblázat. Jellemzõ sorrendmintázatok és gyakoriságuk

A nehézségi sorrendek közül magasan kiemelkedik a CBDA, mely sorrend dominan-
ciáját a mediánok értékei is sugallták. A diákok több mint 68 százaléka ezt a sorrendet
adta meg.

A CBDA sorrend magas választási arányának valószínûsíthetõ okai közül természetes
módon adódik a feladatváltozatok tartalmi elemzése. Ennek alapján a CBDA sorrend ki-
emelkedõ dominanciája azt a hipotézist támasztja alá, mely szerint a tartalmi szintek a
következõképpen követik egymást:

(C) aritmetikai kifejezés szimbólumokkal,
(B) aritmetikai kifejezés szöveggel,
(D) szöveges feladat valós szituációba ágyazva,
(A) szöveges feladat valós szituációba ágyazva fölösleges adattal.
A CBDA után a következõ leggyakoribb sorrend a CBAD volt, melyet a diákok 13 szá-

zaléka jelölt meg. A két sorrend az (A) és a (D) feladatok helyezésében tér el egymástól, te-
hát érdemes e két feladatváltozatot külön megvizsgálni. Mindkét feladat a 8+4=12 mûve-
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let valós szituációba ágyazása; az (A) feladat több olyan számot is tartalmaz, melyek nem
szükségesek a feladat helyes megoldásához. A fölösleges adatoknak a feladatmegoldást ne-
hezítõ hatása egyértelmû, tehát ez lehet az egyik oka annak, hogy a diákok többsége az (A)
jelû szöveges feladatot tartotta nehezebbnek a (D)-vel szemben. A két feladatot elolvasva a
tartalmuk alapján is nehézségi különbség feltételezhetõ. Az (A) feladat a piacon játszódik,
fõszereplõje egy piaci árus, aki ládákat pakol. A (D) feladat egy fiúról szól, Petirõl, aki
szülinapi bulit rendez. Valószínûsíthetjük, hogy a megkérdezett 5. évfolyamos diákok szá-
mára a (D) feladat szituációja, a születésnapi buli szervezése sokkal ismerõsebb tartalom,
mint az (A) feladaté. Tehát a (D) változat könnyebbnek ítélésében feltételezhetõen szerepet
játszott a felvázolt szituáció közelsége, ismerõssége is.

A CBDA sorrend kiemelkedõ gyakoriságát még egy érdekes tényezõ magyarázhatja. A
feladatszövegek karakterszámának növekvõ sora is épp a CBDA sorrendet adja (4. táblázat).

4. táblázat. A feladatváltozatok karakterszámai

5. táblázat. A harmadik kérdésben alkalmazott feladatvariációk
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Ez az összefüggés a matematikai feladatok és az olvasási képesség, illetve a szövegér-
tési képesség fontos kapcsolatára mutat rá. Az eredmények alapján nem zárható ki, hogy
a diákok számára egy matematikai feladat nehézségének megítélése egyetlen mutatóban,
a feladat szövegének hosszában mérhetõ.

A kérdõív befejezõ részében arról gyûjtöttünk információkat, hogy a diákok mennyi-
re látják érdekesnek egy matematikai feladat tartalmát. Egy számokkal és szimbólumok-
kal kifejezett aritmetikai, egy ábrával kísért geometriai és két szöveges feladatot tartal-
maz a kérdés, melyek érdekességérõl döntöttek a diákok úgy, hogy egy ötfokú Likert-
skálán helyezték el a feladatokat. Az 1 jelentése, hogy „egyáltalán nem érdekes”, az 5-é
pedig, hogy „nagyon érdekes”. Mind a négy feladatváltozat – a kérdõív egyes kérdésé-
hez hasonlóan – ugyanarra a matematikai mûveletsorra épült, csak más-más tartalomba
volt ágyazva (5. táblázat).

Arra keresve a választ, hogy a megkérdezettek melyik feladatot mennyire tartották ér-
dekesnek, a feladatokra adott értékelések gyakorisági eloszlása alapján válaszolhatunk.
A 6. táblázatból leolvasható, hogy az   feladat érdekességét – mely feladat tartalma egy
fiú napi tejfogyasztásáról szólt – a diákok többsége hármas fokozatúnak értékelte. Az
egyetlen feladatváltozat, mely esetében a legtöbb szavazat az „egyáltalán nem érdekes”
minõsítésre érkezett, a törtek összeadásának csupasz aritmetikai megjelenése. A „mese-
beli” és a „geometriai” feladatváltozatnál is a legnagyobb gyakorisági érték a „nagyon
érdekes”, ötös fokozatra adódott.

6. táblázat. A feladatok érdekességének értékelésére adott válaszok gyakorisági eloszlása százalékban

Összességében az a kép rajzolódik ki, hogy a diákok az „aritmetikai” változatot egy-
általán nem tartották érdekesnek, a „hétköznapi” feladattartalmat közepesen érdekesnek
látták, a „mesebeli” és a „geometriai” változatot pedig kifejezetten érdekesnek ítélték. A
„geometriai” feladatnak a legerõteljesebb a pozitív megítélése. Ez a kép látszik a két
szélsõ értékelési lehetõség, az „egyáltalán nem érdekes” (1) és a „nagyon érdekes” (5)
válaszok gyakoriságának áttekintésekor is, melyet a 2. ábra szemléltet.

A válaszadó diákoknak az egyes feladatváltozatok érdekességérõl alkotott véleményét
összesítik a válaszok alapján adódó átlagok, melyek lehetõvé teszik a feladatok érdekes-
ség szerinti rangsorba állítását is. A 3. ábra a feladatok értékelésének átlagát helyezi el az
1–5 skálán. Az átlagértékek közötti különbségek mind egészében, mind pedig a
páronkénti összehasonlítások során szignifikánsnak adódtak legalább p=0,05 szinten.

Nem meglepõ módon az „aritmetikai” változatot ítélték a diákok a legkevésbé érde-
kesnek. Ezután következik a sorban a „hétköznapi” feladatváltozat, mely egy hétközna-
pi szituációt vázol fel. A tanulmányunk bevezetõjében definiált fogalmak szerint ez a fel-
adatváltozat a második értelmezés szerinti realisztikus feladatnak tekinthetõ. A „mesebe-
li” verzió, mely a törteket egy fiktív világba helyezi, és ott megszemélyesíti õket, majd
metaforikusan helyet ad egy összeadásnak, hármas feletti átlagos értékelést kapott. A leg-
érdekesebbnek a „geometriai” feladatot látták a megkérdezett tanulók, mely feladatvál-
tozatban a körlap 1/4, 1/2 és 1/3 részét képezõ körcikkek területének összege volt a kér-
dés. A „geometriai” változat sikerének hátterében állhat, hogy egyedül ezt a feladatot kí-
sérte ábra, melyen látszik a ceruzával való satírozás, az emberi kéz munkája. A feladat-
változat egy másik szempontból is kakukktojás a többi között: ebben a feladatváltozat-
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ban nem szerepel egyetlen szám sem. Ez szintén oka lehet a feladat magas érdekességi
mutatójának.

A nemek szerinti különbségek elemzése a következõ képet tárja elénk. Az elsõ kérdés-
ben, melyben a diákoknak négy feladatot kellett a nehézségük szerint sorrendbe állítani-
uk, a válaszokban nemek szerinti különbségek adódtak. A lányok az elsõ feladatot nehe-
zebbnek ítélték meg, mint a fiúk (p<0,001). Az eltérés egy lehetséges oka a feladat fölös-
leges adataival magyarázható. Elképzelhetõ, hogy a lányok jobban felismerték a feladat
fölösleges adatokkal való feldúsításában rejlõ nehézségeket.

A második kérdésnél, melyben a különbözõ tartalmakba ágyazott feladatok érdekessé-
gérõl kellett dönteni, szintén különbségek mutatkoztak a nemek szerint. A lányok min-
den feladatot érdekesebbnek tartottak, mint a fiúk, ez a különbség minden esetben szig-
nifikánsnak is mondható (p<0,05). A lányok összességében is jobb pontszámokat adtak a
feladatok érdekességének megítélésekor (t= -5,31, p<0,001).

A matematika osztályzattal vett összefüggések érdekes képet rajzolnak elénk. A fel-
adatnehézség megítélésében ugyanis nincs jelentõs különbség az osztályzat szerint kiala-
kult részcsoportok között. Egyetlen kivétel van: az elégtelen osztályzatúak többen vá-
lasztották legnehezebbnek a „fedõtörténet” jellegû szöveges feladatot, mint a fölösleges
adatokat is tartalmazó szöveges változatot. A feladatok érdekességének megítélésében is
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ugyanez a kép tárul elénk: a teljes mintával megegyezõen alakul a feladatok érdekessé-
gének megítélése minden osztályzatnál, kivéve az elégtelen osztályzatúak, akiknél a hét-
köznapi tartalmú feladat volt a legkevésbé érdekes.

A matematika iránti attitûdöt ötfokozatú, Likert-jellegû skálán vettük föl a vizsgálat-
ban. A feladatnehézség megítélésében itt is ugyanazt tapasztaljuk az attitûd szerint kiala-
kuló részmintákon, mint a teljes tanulócsoportban, azonban a feladatok érdekességének
megítélésében érdekes kapcsolatot mutatkozik. Megállapítható, hogy minél jobban sze-
retik a tanulók a matematikát, annál érdekesebbnek ítélik meg a feladatokat. Ezeket az
adatokat foglalja össze a 7. táblázat.

7. táblázat A feladattípusok érdekességének átlagértéi (zárójelben a szórás) a matematika iránti attitûd sze-
rinti részmintákon

Megjegyzés: A teljes minta adataiban a 3. ábra adataihoz képest mutatkozó eltérések
az eltérõ mintanagyságból adódnak.

A matematikát legkevésbé szeretõ részminta adataiban feltûnõ, hogy a geometriai fel-
adatot ugyanolyan érdekesnek találták, mint a többiek (nincs szignifikáns különbség az
átlagokban). A tanári tapasztalat is alátámasztja azt a megfigyelést, miszerint a matema-
tikát legkevésbé kedvelõk relatíve a geometriát kedvelik a legjobban.

Összegzés

Nagymintás felmérésünkben 5. osztályos tanulók matematikai meggyõzõdéseit vizs-
gáltuk. Ebben a tanulmányban két kérdést elemzünk részletesen: különbözõ feladattípu-
sok nehézségének és érdekességének megítélését. Adataink alapján egyértelmû, hogy az
5. osztályos tanulóknak markáns és egyöntetû álláspontja van arra vonatkozóan, hogy
ugyanolyan matematikai struktúrájú, de különbözõ szöveges formában megjelenõ fel-
adatoknak milyen a nehézségi sorrendje. Várakozásainknak megfelelõen legkönnyebb-
nek ítélték a pusztán matematikai szimbólumokat tartalmazó feladatváltozatot, nehe-
zebbnek a szöveggel megfogalmazott mûveletvégzést és a legnehezebbnek a kétféle szö-
vegesfeladat-változatot. A két szituációba foglalt szöveges feladat nehézségének megíté-
lésében szignifikáns nemek közötti különbségek adódtak, de a matematikai osztályzattól
és a matematika kedveltségétõl lényegében nem függött a kérdésekre adott válasz.

Különbözõ feladattípusok érdekességének megítélésében is egységesnek nevezhetõ az
5. osztályos tanulók populációja. A legérdekesebbnek a geometriai feladattartalmat nevez-
ték, és a két szöveges feladat közül a fiktív fogalmakat alkalmazót találták érdekesebbnek.
A feladatok érdekességének megítélése nem függött a matematika osztályzattól, viszont a
matematika kedveltsége és a tanulók neme szerint szignifikáns különbségeket kaptunk.

Eredményeink alapján bebizonyosodott, hogy az 5. osztályos tanulóknak markáns és
egységes meggyõzõdéseik vannak különbözõ típusú matematikai feladatok nehézségével
és érdekességével kapcsolatban. Pontosan látják, hogy a szöveges feladatok nehézségé-
nek egyik forrása az, hogy a megoldáshoz vezetõ úton elvégzendõ mûvelet kijelöléséhez
további gondolkodási lépésekre van szükség. Ugyanakkor a szöveges feladatokat kevés-
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bé tartják érdekesnek, mint a geometriai jellegû célkitûzést. A geometriai tartalmú felada-
tot a matematikát legkevésbé kedvelõ tanulók is ugyanolyan érdekesnek találják, mint a
többi tanulócsoport. Ez utóbbi eredmény összhangban van azzal a kutatói meggyõzõdé-
sünkkel, miszerint a képi reprezentációk mint a szöveges feladatok matematikai modell-
jei fontos és integráns részét jelenthetik a fejlesztõ programoknak. 

Jegyzet
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Vincze Szilvia
Nyugat-magyarországi Egyetem, 
Savaria Egyetemi Központ

Diplomások munkaerõpiaci kereslete
2008 novemberében a nyugat-magyarországi régióban 1574 végzős

középiskolással végzett kérdőíves felmérésünk adatai alapján a 
tanulók kevesebb mint tíz százaléka ismer olyan kutatásokat, 

amelyek a diplomások iránti keresletet, a pályakezdők
munkaerőpiaci sikerességét vizsgálják. A jelen tanulmány a 
diplomásokat megcélzó álláshirdetések, vállalati és szakértői 
felmérések összevetésével egyrészt azt vizsgálja, hogy milyen 

szakterületű diplomásokat is keresnek az ezredfordulót követően,
másrészt azt, hogy mennyiben orientálhatják ezek a kutatások a 

továbbtanulni szándékozó középiskolásokat.

Álláshirdetéseken alapuló kutatások

A
z alábbiakban párhuzamba állítok öt diplomásokat megcélzó álláshirdetések elem-
zésével foglalkozó tanulmányt. Híves Tamás (2006) kutatási beszámolójában 954
darab, a Figyelõnet, a Heti Világgazdaság, az Oktatási, az Egészségügyi és a Jogi

Közlöny (a hirdetések kétharmada) által közzétett és internetes, diplomásokat (1) célba ve-
võ álláshirdetés elemzését ismerteti. A hirdetések 2005 áprilisában, szeptemberében és
2006 márciusában jelentek meg. Az összes hirdetés több mint fele a közép-magyarorszá-
gi régióba kereste a munkavállalókat, míg a fennmaradó rész 4–6 százalékos megoszlás-
sal körülbelül egyenletesen oszlott meg a többi régió között, kivéve a dél-dunántúli terü-
letet, ahol nem érte el a 3 százalékot a megjelenések száma. Településtípusonkénti bontás-
ban a felkínált állások 45 százalékban Budapestre, 8 százalékban megyeszékhelyre és 30
százalékban egyéb városra, településre vonatkoznak (Híves, 2006). Ez a megoszlás is mu-
tatja, hogy nem reprezentatív a diplomások iránti keresletre vonatkozóan az effajta vizs-
gálat, hiszen, ahogy Híves is megállapítja, „a két vidéki településkategória kínálatának
aránya fele akkora, mint amekkorát a lakosságszám indokolna” (Híves, 2006, 77.).

A következõ három elemzés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.-hez, az Orszá-
gos Felvételi Információs Központhoz és az Universitas Press Felsõoktatás-kutató Mû-
helyhez kötõdik: a 2006-os a 2005 októbere és 2006 júliusa között a Népszabadságban,
a HVG-ben, www.jobmonitor.hu-n és a www.hill.hu-n közzétett 4052 (Munkaerõ-piaci
elvárások…, 2006), a 2007-es a HILL helyett a közlönyökben, továbbá az elõbbivel meg-
egyezõ médiumokban olvasható 3014 (Munkaerõ-piaci elvárások…, 2007), a 2008-as a
2007 májusa és 2008 májusa közötti idõszakban megjelent (2) 5109 (Kiss, 2008), diplo-
más álláskeresõk számára feladott álláshirdetést jellemezte. Az összehasonlítási kísérlet-
ben csak Kiss László (2008) elemzése lesz részletesebben kifejtve a nagyon hasonló
eredmények miatt, de a fõbb adatokat a két korábbi kutatásból is ismertetem.

A hirdetõk 37 százalékát multinacionális, 16 százalékát hazai (kis-, közepes- és nagy-)
vállalatok, 8 százalékát önkormányzatok, 5 százalékát önkormányzati fenntartású intéz-
mények (például iskolák, múzeumok), 3–3 százalékát központi költségvetési szervezetek
(minisztériumok, háttérintézmények, hatóságok) és egészségügyi szervezetek alkották. A
két korábbi kutatásban – idõrendben– 56, illetve 47 százalékkal is a multinacionális vál-
lalatok dominanciája mutatkozott jellemzõnek. Települések szerinti megoszlásban közel
41 százalékot tettek ki a fõvárosi és 17 százalékot az egyéb városi hirdetmények. Regio-
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nális megoszlásban 46 százalékkal vezetett a közép-magyarországi régió. A 2006-os és
2007-es vizsgálatban is a fõváros és a központi régió kiemelt szerepe mutatkozott ki-
emelkedõnek. A hirdetõk ágazati megoszlása: „Az adatokból a szolgáltatói szektor ki-
emelt munkaerõ-keresletének képe bontakozik ki: az összes regisztrált álláshirdetés kö-
zel egynegyede valamilyen tágabb értelemben vett szolgáltatói tevékenységhez kapcso-
lódik. Viszonylag magas, 16 százalék körüli a nehézipar részesedése, a hirdetések 9 szá-
zalékban az egészségügybe, 8 százalékában a pénzügyi szektorba keresnek munkaerõt.
Ugyancsak magasnak mondható (8 százalék) a központi közigazgatás által feladott hir-
detések aránya – az érem másik oldalán többek között a 2 százalék körül részesedõ kön-
nyûipar, az 1 százalékban megjelenõ mezõgazdaság, a szociális szféra, vagy az ennél is
kevesebb hirdetést feladó bányászati szektor található” (Kiss, 2008, 1.).

A Hazatérés – a nyugat-dunántúli régió emberkincsének megtartásáért címû cselek-
vési terv és modellprogram (a továbbiakban: Hazatérés) keretében a Nyugat-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. szervezésében részt vevõ kutatók 2000. június
1-jétõl 2001. május 31-éig az ország vezetõ üzleti lapjában, a HVG-ben és a nyugat-du-
nántúli régió három megyéjének napilapjaiban (Kisalföld, Vas Népe, Zalai Hírlap) meg-
jelent álláshirdetéseket vizsgálták a pályakezdõ diplomások szemszögébõl. A HVG-ben
a vizsgálati idõszakban a megjelent hirdetések közül 150 vonatkozott a nyugat-dunán-
túli régióra; a három megyei napilapban egy év alatt 1505 álláshirdetés jelent meg,
amely a vizsgált célcsoportot érintette (Hazatérés, 2001). Az öt kutatás összehasonlítá-
sa a területi sajátosságok, a vizsgálati idõszak, a vizsgált médiumok miatt csak részben
megvalósítható, ugyanakkor jól példázza a középfok után továbbtanulni szándékozók
ilyen elemzések segítségével történõ orientálódásának nehézségeit. A vizsgálatok pár-
huzamba állítása ugyanakkor épp a területi és az idõdimenziók (vizsgálati év és vizsgá-
lati idõszak) miatt segíti a kapott eredmények (nem szigorú értelemben vett) megbízha-
tóságának ellenõrzését. Fontos még megjegezni, hogy a vizsgálati eredmények nem rep-
rezentálják a tényleges hazai diplomás keresletet, hiszen a betöltésre meghirdetett állá-
sok egy része például a munkaerõközvetítõ cégeknél, munkaügyi központokban jelenik
meg, az egyes helyeken megjelenõ állások sem feltétlenül azonos összetételû kínálatot
jelentenek, továbbá a Hazatérés-vizsgálat szerint bizonyos ciklikusság is megfigyelhe-
tõ a meghirdetett állások számában.

Kiket keresnek az álláshirdetésekben? Felsõoktatásunk vertikális szerkezete szem-
pontjából fontos megállapítás Híves (2006) kutatásában, hogy a vizsgált dokumentumok
több mint felében nem jelent meg az, hogy egyetemi vagy fõiskolai végzettségûeket ke-
resnek. 21 százalékban az egyetemi, 13 százalékban pedig a tudományos fokozat igényét
deklarálták a hirdetõk. A Hazatérés (2001) Nyugat-Magyarországra fókuszáló kutatásá-
ban a diplomák jellege szerint a hirdetések az egyetemi végzettséget preferálták (54 szá-
zalék), miközben a fõiskolai végzettséget csupán 5 százalék írta elõ. A felsõfokú szakirá-
nyú végzettség megfogalmazás a régióban több mint egyharmados arányt képviselt (36
százalék). A HVG-ben megjelent toborzó közleményekben tehát az egyetemi végzettsé-
gûek nagyobb eséllyel pályázhattak. A három megyei napilapban egy év alatt megjelent,
célcsoportra vonatkozó 1505 álláshirdetés 10 százalékában nem jelölték meg a legmaga-
sabb iskolai végzettséget, 15 százalékban egyetemi, 6 százalékban fõiskolai végzettséget
írtak elõ, a fennmaradó részben pedig általánosan megfogalmazva felsõfokú szakmai
végzettséget neveztek meg. A médiumok alapján tehát mind az egyetemi, mind a fõisko-
lai diplomával rendelkezõk viszonylag nagy eséllyel pályázhattak. A fõiskolai és az egye-
temi diploma szakterülettõl függetlenül vizsgált „egyenjogúságáról”, illetve a kétféle tí-
pusú végzettség konvertálásáról nem sokat árulnak el a fentiek, de jelzésértékû, hogy a
meg nem nevezett vagy éppen csupán felsõfokú végzettségként megnevezett hirdetések
nem elhanyagolható arányát képezik az összes elemzett munkavállalót váró munkakör-
nek (Híves, 2006).
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Híves (2006) tanulmánya alapján a horizontális, vagyis a szakterületi megoszlás tekin-
tetében a kutatók a toborzó hirdetések 14 százalékában semmilyen utalást nem találtak a
szakirányú végzettségre. (3) A deklaráltakat nagyobb szakterületekbe összevonva a leg-
keresettebb területnek a pénzügyi, gazdálkodási (27 százalék), majd a kereskedelmi, ide-
genforgalmi (18 százalék), az oktatási (14 százalék) és mûszaki (13 százalék) mutatko-
zott. A szakterületi és a településtípus szerinti megoszlást vizsgálva megállapítható, hogy
– messze megelõzve a többi településkategóriát – a legnagyobb arányban a fõvárosba ke-

restek pályázókat a pénzügyi, gazdálkodási
területre (az összes e szakterülethez sorolt
hirdetés 58 százaléka), de kiemelkedõ itt
még az oktatási és az informatikai (64 száza-
lék), az egészségügyi, szociális (61 százalék)
szakterületbe sorolt állások aránya is, míg a
vidéki települések inkább jogi (91 százalék)
és mûszaki (46 százalék) végzettségû diplo-
másokat kerestek. A megyeszékhelyeken, el-
maradva az elõbbitõl, de megelõzve az utób-
bi kategóriát, az oktatás (19 százalék) kapott
nagyobb súlyt. Az állások regionális meg-
oszlását elemezve a Híves (2006) által közölt
adatok tanúsága szerint, a jog kivételével,
ami Észak-Magyarországon kapott nagyobb
súlyt, az összes szakterület, megelõzve a töb-
bi térséget, a közép-magyarországi régióban
jelent meg nagyobb aránnyal.

A 2008-as kutatás (Kiss, 2008) adatai sze-
rint a toborzási közlemények legnagyobb
arányban (32 százalék) a gazdaságtudomány,
másodikként (27 százalék) a mûszaki, majd
pedig az orvos- és egészségtudományi kép-
zési területrõl (9 százalék) kerestek munka-
vállalókat. A korábbi adatok szintén e terüle-
tek jelentõségét hangsúlyozták. A negyedik-
ötödik helyen mindhárom kutatásban az in-
formatikai, a jogi és igazgatási terület képvi-
seltette magát. Híves eredményét megközelí-
tõen itt is megállapítható, hogy 13 százalék-
ban a hirdetõk nem jelölték meg a keresett
munkavállaló szakterületét.

A 2001-es tanulmányban (Hazatérés,
2001) az összes HVG-hirdetésben elõfordult
ötven szakmai végzettségbõl 19 jelent meg a
régiós álláshirdetések között. 29 százalékban

nem foglalkoztak a szakmai végzettséggel. Az elõbbi elemzéssel szemben a legkereset-
tebbek a mérnök végzettségûek (55 százalék), közülük is a villamosmérnökök (az összes
régiós hirdetés 16 százaléka). Kelendõnek mutatkozott még az orvos, a gyógyszerész, a
logisztikus szakmai végzettség (8–8–7 százalékban). A megyei napilapok hirdetéseinek
ugyancsak 29 százalékában nem jelent meg konkrét szakmai végzettség, míg a maradék-
ban 52-félét említettek. A leggyakoribb hirdetés a tanár (16 százalék), a közgazdász (12
százalék), az általános mérnök (8 százalék), a gépészmérnök (8 százalék) végzettséggel
rendelkezõket vett célba.
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Híves (2006) és Kiss (2008) elemzésének közös metszeteként jelentek meg a gazdasá-
gi végzettséget igénylõ foglalkozások, amelyek mindkét kutatásban a leggyakoribbnak
mutatkoztak, illetve – eltérõ elõfordulási gyakoriság szerinti sorrendben – a mûszakiak.
Ez egyrészt utalhat a megnevezettek iránti, hosszabb idõtávot átfogó keresletre, másrészt
a vizsgált médiumok, illetve az ezeket igénybe vevõ hirdetõk profiljára. A Hazatérés
(2001) kutatásban elemzett, a nyugat-magyarországi régióra vonatkozó HVG-toborzások
a mûszakiak közül a mérnökök, a gazdaságiak csoportjából a logisztikusok, illetve az or-
vosi-egészségügyi terület iránti keresletrõl tudósítottak. A három megyei lap az elõbbi
kettõ, illetve a tanárok iráni keresletet igazolták. Ez utóbbi sokkal kisebb súllyal szere-
pelt az országos vizsgálatokban. Az eredmények felhívják a figyelmet a regionális keres-
leti különbségekre, melyek meglétét Híves (2006) településtípusonkénti hirdetéselemzé-
se és Adler (2008) tanulmánya a foglalkoztatottak számának ágazati és regionális meg-
oszlásáról egyaránt megerõsíti. A jelentõs különbségek óva intenek bennünket attól, hogy
a vizsgált hirdetések elemzését mindenki, minden szinten a végzettségek iránti kereslet
egyértelmû jelzõjeként tekintse. Ugyanekkor a toborzásokban a szakterület megnevezé-
sének elmaradása felveti a diplomák horizontális konvertálhatóságának kérdését: vajon
ezek a toborzások olyan munkaköröket takarnak, amelyek betöltése jóformán bármilyen
diplomával lehetséges?

Mit ajánlanak a hirdetésekben a munkavégzésért? Oktatásgazdaságtani elméletek sze-
rint a juttatások fontos szerepet töltenek be a munkát keresõk olyan döntéseiben, mint
hogy megéri-e hosszabb távon az adott képzettséget megszerezni, megéri-e az adott ál-
lásra jelentkezni; a régióban maradjon-e, vagy legyen mobil, és költözzön elõnyösebb
ajánlatokkal kecsegtetõ régióba. A régiós HVG-kutatásból és a megyei lapok elemzésé-
bõl rendelkezésre állnak a hirdetésekben megjelent juttatásokra vonatkozó adatok. A
HVG toborzásainak 40 százaléka, a napilapokban a munkaadók 82 százaléka nem nevez-
te meg a kínált juttatást (Hazatérés, 2001). (4) A kutatás eredményei arra utalnak, hogy
a hirdetésekben a munkaadók kevésbé éltek a kereslet árjelzés szerepével.

Munkáltatói és szakértõi tapasztalatokra irányuló kutatások

Az alábbiakban a pályakezdõk iránti vállalati keresletet és annak rövid távra prognosz-
tizált alakulását mutatom be, alapvetõen Palócz Éva (2001), Perpék Éva (2006),
Selmeczy Iván (2006; 2007) és Várhalmi Zoltán (2008) kutatási zárótanulmányának te-
matizálásával, illetve a munkákban közölt adatok elemzésével.

Palócz Éva (2001) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozás-
elemzési Intézetének (MKIK GVI) a Nemzeti Szakképzési Intézettel (NSZI) (5) történt
megállapodása alapján, 2001 júniusában mintegy 1000 társas vállalkozással készített
(gazdasági ágazat, vállalatnagyság, tulajdonos, megközelítõleg a regionális elhelyezke-
dés alapján) reprezentatív, pályakezdõk (6) iránti vállalati keresletet és a pályakezdõkkel
való megelégedettséget feltáró kérdõíves felmérés és 33 interjú eredményeit mutatta be.
E munkával leginkább Perpék Éva (2006) tanulmánya vethetõ össze, amely ugyancsak a
MKIK GVI által, de 2005 október-novemberében megvalósított kutatás eredményeit is-
merteti. Ebben 3196 vállalakozást vizsgáltak (megyék, méret és gazdasági ágazatok sze-
rint) reprezentatív kérdõíves adatgyûjtésre alapozva.

Selmeczy Iván és kutatócsapata (2006; 2007) a diplomás pályakezdõk (7) foglalkozta-
tásának jelenlegi és várható helyzetét vizsgálta 2005 október-novemberében és 2007 el-
sõ negyedévében két-két nem reprezentatív kutatás keretében a felsõoktatás szereplõi-
nek, a döntéshozók, intézményvezetõk, továbbtanulók stb. tájékoztatása és segítése cél-
jából. Az elsõ vizsgálatban 121 céggel kérdõíves felmérést és egy interjúsorozatot végez-
tek 30 szakértõ (8) megkérdezésével, a másodikban 1000 cég került a mintába és szintén
30, de itt budapesti székhelyû humánerõforrás-tanácsadót, -szolgáltatót kérdeztek meg.
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Az elsõ vizsgálatban megkérdezett cégmintát többnyire exportorientált, a másodikban 70
százalékban nem exportorientált árbevételû, mindkettõben döntõ mértékben feldolgozó-
ipari és kereskedelmi szolgáltató vállalkozások alkották, melyek között magyar és kül-
földi tulajdonúak (tisztán magyar, illetve külföldi tulajdonú közel 40–40 százalék, máso-
dik vizsgálat: 81,1 százalék, 12,3 százalék) is képviseltették magukat. A vizsgáltak anya-
gi helyzetét a kutató legalább kielégítõnek tartotta, s megállapította, hogy jelentõs arány-
ban terveztek kapacitásbõvítõ beruházást. Területi szempontból az elsõben a cégek há-
romnegyede, a másodikban az egynegyede a budapesti régióból került a mintába. A fog-
lalkoztatottak száma szerinti méretkategória szempontjából a legnagyobb súllyal a köze-
pes (51–250 fõt foglalkoztató: 50 százalék) és nagy vállalkozások (több mint 250 fõt fog-
lalkoztatók: 30 százalék) szerepeltek a korábbi kutatásban, míg az utóbbiban a kis-
(20–49 fõs, 40 százalék) és a közepes (100–249 fõs, 14 százalék) cégek.

Várhalmi Zoltán (2008) ugyancsak a GVI 2008. február 6-a és április 22-e között zaj-
lott adatgyûjtésének eredményeit összegezte. A kutatásban 3010 személyzeti ügyekért fe-
lelõs vagy kisebb cégek esetében általános vállalati vezetõt kérdeztek meg. A vizsgálati
minta a kutatók súlyozási eljárásával szektor és vállalati létszám tekintetében reprezen-
tatívnak tekinthetõ. (9) 

Palócz (2001), Selmeczy (2006; 2007) és Várhalmi (2008) tanulmánya szerint a
munkaerõpiaci pályájukat kezdõkön belül a friss diplomásokra vonatkozó eredmények
alapján a diplomás pályakezdõk foglalkoztatásának valószínûsége nõtt a cég méretével.
Ennek ellenére fontos „…hangsúlyozni, hogy az esélyt (vagy valószínûséget) ne tévesz-
szük össze az abszolút számokkal. A kis és közepes vállalatok számosságuk miatt fontos
szerepet kapnak a friss diplomások foglalkoztatásában” (Várhalmi, 2008, 10.).

Palócz (2001) 2000-es, 2001-es adatai szerint a legnagyobb arányú diplomás beáram-
lás az ipart (56,3 százalék; 65,3 százalék), majd 2000-ben a szállítást (39,7 százalék), az
utóbbi évben, szórtabb arányszámokkal, a kereskedelem területét (12,9 százalék) érintet-
te. Az ipar a korábbi évben a diplomás pályakezdõk közül az egészségügyiek (az összes
egészségügyi végzettségû mintegy 77 százaléka), utóbb a mûszakiak (79 százalék) köré-
ben jelentette a legnagyobb keresletet. Területileg Nyugat-Dunántúl, majd a késõbbi
adatsor alapján Közép-Dunántúl jelenített meg nagyobb arányú alkalmazást. Legkevés-
bé mindkét évben az észak-magyarországi régió jelentett keresletet a diplomások számá-
ra. Mindkét évben a nagyvállalatok voltak a legnagyobb arányban (több mint 95 száza-
lékban) az alkalmazók, míg tulajdonosi forma szerint a teljes mértékben magyar tulaj-
donban levõk. A frissebb adatok a többségi külföldi tulajdonban levõ vállalatok intenzí-
vebb érdeklõdésérõl adnak számot a közel egyharmados részesedéssel.

Ezzel szemben Selmeczy (2006; 2007) 2006-os és 2007-es, nem reprezentatív adatai
a külföldi tulajdoni hányaddal is rendelkezõ cégek körében mutattak gyakoribb alkalma-
zást. A gazdasági ágak oldaláról tekintve alkalmazásuk – a 2007-es vizsgálat szerint –
leggyakoribb a gazdasági szolgáltatásokban és a feldolgozóiparban. A cégek foglalkoz-
tatotti létszámának mérete alapján képzett kategóriák és a diplomás pályakezdõk kapcso-
latát elemezve a 30–100 fõnek munkát adó kis és közepes cégek körében volt a legna-
gyobb az arányuk.

Várhalmi (2008) elemzése alapján diplomás pályakezdõket leginkább a nagyobb,
többségében külföldi tulajdonban levõ, Közép-Magyarországon fekvõ vállalatok alkal-
maztak (33 százalék). A többi régiót tekintve körülbelül egyenletes a diplomások alkal-
mazásának megoszlása (22 százalék körül). Gazdasági szektoronként elemezve a kérdést
a pénzügyi szolgáltatások (cégek aránya 41 százalék), a turizmus (31 százalék), az egyéb
gazdasági szolgáltatások (31 százalék) és az építõipar (30 százalék) területén átlag felet-
ti az alkalmazásuk. Az átlagtól leginkább a mezõgazdaság, a logisztika, a távközlés, va-
lamint a feldolgozóipar[10] maradt el. „Közép-Magyarországon a pénzügyi, építõipari,
turisztikai és a gazdasági szolgáltatási szektorokban 40 százalék a friss diplomásokat al-
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kalmazó vállalatok aránya, szemben a többi régió megegyezõ gazdasági ágaival, ahol az
arányuk nem éri el a 25 százalékot. A finomelemzés továbbá kimutatta, hogy vidéken lé-
nyegében nincsen ágazati hatás, azaz a friss diplomásokat foglalkoztató vállalatok sta-
tisztikai értelemben egyenletesen oszlanak meg az egyes gazdasági ágak között” (Vár-
halmi, 2008, 12.). Öt vállalati jellemzõt vizsgálva (méret, régió, tulajdon, export, ágazat)
a kutató arra a következtetésre jutott, hogy abban a kérdésben, hogy egy vállalat alkal-
maz-e friss diplomást, a foglalkoztatottak száma a leginkább meghatározó faktor.

Selmeczy és kutatócsapata (2007) a 2006-os felmérés eredményeire alapozva összeál-
lított egy a cégek szempontjából releváns 41, zömmel mûszaki és gazdasági, foglalkozás-
ból álló listát, melyekre vonatkozóan megkérdezték a cégek vizsgálati idõpontban meg-
figyelhetõ, illetve a jövõben tervezett foglalkoztatási tervét. A megkérdezettek a foglal-
kozások közül 36-ban foglalkoztattak, illetve tervezték pályakezdõ diplomások alkalma-
zását. A leggyakoribb alkalmazás a könyvelõ, kontroller (59 említés), pénzügyes (57 em-
lítés) és az informatikus, szoftverfejlesztõ (54) foglalkozásokat érintette. (11) Az elem-
zõk feltételezték, hogy a pályakezdõ diplomások körülbelül két év alatt érik el azt a szak-
mai színvonalat a munkahelyükön, amely lehetõvé teszi a szakmai karrierúton történõ to-
vábblépést. A továbblépés eredményeképp felszabaduló korábbi feladatok ellátására a
munkaadó új pályakezdõ felvételére kényszerül, vagyis a hipotézis szerint a friss diplo-
mások a munkahelyeken kétéves pótlási ciklust igényelnek.

A várható kereslet alakulása szempontjából a kutatók akkor tekintették az adott foglal-
kozás iránti keresletet stabilnak, ha az egy év múlva felvenni szándékozott pályakezdõk
száma minimum a foglalkoztatott pályakezdõk 50 százaléka. Az arányok torzító hatásá-
nak mérséklésére vizsgálták a diplomás pályakezdõk felvételét tervezõ és a vizsgálatkor
pályakezdõket foglalkoztató cégek arányát is. (12) A 20 foglalkozási csoportba összevont
eredmények alapján, alkalmazva az 50 százalékos küszöbértékét, mindkét megközelítés
szerint, a cégek fokozottabb (50 százaléknál nagyobb) diplomás pályakezdõ utánpótlást
a gépész-, villamos-, vegyész-, környezet-, könnyûipari mérnök, reklám- és marketing-,
humánerõforrás-menedzser, az elemzõ közgazdász, társadalom- és piackutató, valamint
az üzletkötõ, ügyfélkapcsolati menedzser (13) foglalkozásokban igényeltek. Stabil (50
százalék körüli) keresletre számíthattak a minõségellenõr, minõségbiztosító, a kereske-
delmi menedzser, a termelésirányító, a logisztikus végzettségûek. A két megközelítés
szerint vegyes kategóriába sorolódtak azok a foglalkozások, amelyekben jelentõsebben
eltér a tervezett pályakezdõk száma a vizsgálatkor alkalmazott diplomás pályakezdõk-
höz, illetve a felvételt tervezõ cégeknek a jelenleg is alkalmazókhoz viszonyított aránya.
Ide sorolhatók az informatikus, programozó, az építész-, az építõmérnök, földmérõ és
térinformatikai mérnök, továbbá a turisztikai és vendéglátó menedzser végzettségûek. Az
elsõ esetében a felvenni szándékozottak száma meghaladta a már alkalmazott pályakez-
dõk számát (14 százalékkal), de az alkalmazási igényeket megfogalmazó vállalatok szá-
ma alulmaradt a vizsgálatkor is ilyen szakembereket foglalkoztatókkal szemben (ará-
nyuk: 39 százalék). A többi esetben pont fordított helyzet adódott, azaz a korábbiakhoz
képest kisebb arányú felvételt nagyobb arányban terveztek a megkérdezettek. Visszafo-
gottabbnak várták a keresletet (mindkét megközelítés szerint 50 százalék alatti aránnyal)
a könyvelõ, kontroller, adószakértõ, az ügyvitelszervezõ, projektmenedzser, a pénzügyes
és a jogász foglalkozások esetében.

Várhalmi (2008) elemzésében 29 foglalkozási csoportra (14) vonatkozóan elemezte a
vállalati felvételi szándékot. A vizsgálat módszertanát tekintve megegyezett a 2007-es
Selmeczy-féle kutatással, vagyis itt is kétéves pótlási ciklust feltételeztek, illetve két meg-
közelítésben (felvenni szándékozottak száma és a felvételt tervezõ cégek) vizsgálták az
eredményeket. Az eredmények azt mutatták, hogy az azok iránti kereslet a közeljövõben
mérséklõdni fog. A foglalkozási területeket a kutatók két nagy csoportra bontva megálla-
pították, hogy a gazdasági végzettséget igénylõ foglalkozások esetében csökkenõ, a mû-
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szaki végzettséget igénylõk esetében stagnáló kereslet prognosztizálható. A konkrét fog-
lalkozási területeket illetõen mindkét megközelítés szerint – a közzétett adatok alapján –
erõsödõ keresletre számíthattak egy éven belül a mûszaki csoportba tartozó mezõgazda-
sági és vegyészmérnökök, a gazdasági végzettséget igénylõ csoportban a termelésirányí-
tók. Egyértelmûen csökkenõ keresletre utaltak az adatok az elsõ csoportban a minõségel-
lenõrök és a térinformatikai mérnökök, a másodikban a turisztikai, marketing-, HR-
munkatársak, pénzügyesek és könyvelõk esetében. Vegyes kép mutatkozott a közlekedés,
gépész- és építõmérnökök esetében, melyek közös jellemzõje, hogy a felvenni tervezettek

száma és az alkalmazásban levõ pályakezdõk
aránya nem érte el az ötven százalékos kü-
szöbértéket (sorrendben 45–45–44 százalék),
de a körükben létszámbõvítést fontolgatók és
a már alkalmazásukat folytató cégek aránya
jelentõsen meghaladta azt (sorrendben:
76–73–64 százalék). (15)

Prognosztizált kereslet a szakértõk 
szerint

A humánerõforrás-tanácsadó és -szakértõ
cégek a munkaerõpiacnak egy speciális
szegmensét képviselik, amennyiben a válla-
latok csak bizonyos foglalkozási területeken
veszik igénybe szolgáltatásaikat. Szanyi Ág-
nes (2005) kutatásában tíz pályakezdõ diplo-
másokkal foglalkozó munkaerõpiaci szak-
emberrel, egy megyei munkaügyi központ
igazgatójával, több munkaerõ-kölcsönzõ és -
közvetítõ cég vezetõjével/munkatársával,
több egyetemi karrieriroda vezetõjével/mun-
katársával és egy állásajánló kiadvány szer-
kesztõjével készített interjú segítségével
(16) a diplomás pályakezdõk általános
munkaerõpiaci helyzetét, a piacképes és ke-
vésbé piacképes diplomákat, a felsõoktatási
intézmények közötti különbségeket és az új,
kevésbé piacképes szakokat vizsgálta a véle-
mények tükrében.

A válaszadók általában keresett diplo-
máknak tartották a mérnöki, ezen belül a vil-
lamos-, gépész- és közlekedésmérnöki, az
informatikus, a pénzügyi és számviteli, a
gazdasági, kereskedelmi, a logisztikai diplo-

mákat, de jó belépõnek tartották a munkaerõpiacra az orvos, gyógyszerész, idegenforgal-
mi és szállodai végzettségeket is. Szanyi szerint ezek többségében hagyományosnak te-
kinthetõ, a munkáltatók által is jól ismert, jól körülírható tudást magukba foglaló végzett-
ségek. Nem piacképesnek minõsített végzettségek terén elég nagy különbségeket tükröz-
tek a válaszok. Megjelent a felsorolásban a marketing, a PR, a kommunikáció, a mûve-
lõdésszervezõ, a mûszaki informatikus, a mûszaki menedzser, a nemzetközi kommuniká-
ció, az európai uniós diplomák, melyek önmagukban, más piacképes végzettség nélkül
nem keresettek. Elõfordult a válaszok sorában a jogi, a közgazdász végzettség is a túlkí-
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nálattal összefüggésben. A mérnöki diplomával rendelkezõk közül az agrár-, a környezet-,
a kertészmérnöki végzettségûeknek nehezebb elhelyezkedni a szakértõk szerint. „A pe-
dagógus és a bölcsész végzettséget is sokszor említették a nem piacképes diplomáknál,
valamint a természettudományi végzettségek nagy részét. Általában azt fogalmazták meg
a megkérdezett szakemberek, hogy az elméleti tudást adó diplomák, ahol a megszerzett
ismereteket nem lehet közvetlenül a termelésben hasznosítani, kevésbé piacképesek. A
másik általános tendencia, hogy azok a képzések, amelyek tartalma nem világos a mun-
kaadók számára, vagy ahol több területre is bevezetik a hallgatókat, de egyik területen
sem mélyítik el a tudásukat eléggé, általában nem túl keresettek a munkaerõ-piacon”
(Szanyi, 2005, 39.). A megkérdezettek szerint gyakori tapasztalat, hogy az újabb szako-
kon diplomát szerzett pályakezdõk maguk sem tudják megfogalmazni, mi a szakterület-
ük, mihez értenek (Szanyi, 2005).

Szerepi Anna (2006) tanulmányában hat multinacionális vállalat személyügyi részle-
gének vezetõjével és harminc munkaerõ-közvetítõ cég vezetõjével készült interjú ered-
ményeit mutatta be. A megkérdezettek nem reprezentálták sem a munkaadókat, sem a
közvetítõket, de jelentõs szerepet töltenek be a diplomás foglalkoztatásban, illetve azok
közvetítésében. A felkeresett vállalatok csoportját különbözõ termelõágazatok képviselõi
alkották eltérõ szakterülettel (autóipari beszállítás, gépgyártás; villamosipar, logisztika;
gyógyszeripar; élelmiszer- és vegyipar; pénzügyi szektor). Fele-fele arányban export-, il-
letve hazai igények kielégítésére orientáltak. Területi elhelyezkedésüket tekintve nem ér-
vényesült a központi régió dominanciája. A legnagyobb számban közgazdászokat, pénz-
ügyi és mûszaki, kisebb arányban kereskedelmi és informatikus, asszisztensi munkakör-
ben pedig pedagógus végzettségûeket alkalmaztak. A munkaerõ-közvetítõ cégek kéthar-
madát a fõvárosi, illetve vonzáskörzetében található, a fennmaradó részt a többi megye-
székhelyen mûködõ szervezet alkotta a nyugati országrész dominanciájával. Tulajdono-
si szerkezetüket tekintve: 30 százalék magyar tulajdonú, 25 százalék külföldi anyacéggel
rendelkezett. A közvetítettek között (egy kivétellel) a diplomások alkották átlagosan a
80–95 százalékot.

A közvetítõk szerint a munkaerõpiacon leginkább keresettek az említés gyakoriságá-
nak sorrendjében: a jó szaktudású, nyelvtudással rendelkezõ mérnökök, közöttük is a vil-
lamos-, gépész-, építõ- és gyártásfejlesztõ, kisebb számban a faipari mérnökök; a megfe-
lelõ tudással rendelkezõ logisztikusok, közgazdászok, a jó nyelvtudással rendelkezõ
egyéb mérnökök; azok az informatikusok, akik speciális, kurrens programnyelveket is-
mernek; az orvosok, a HR-esek, a bankszakemberek. Túlkínálatot mutat, de használható,
jó tudással, elismert felsõoktatási intézményi diplomával, nyelvismerettel, munka iránti
elkötelezettséggel keresettek a közgazdászok, jogászok, informatikusok, marketingesek.
Túlkínálatot jeleztek a bölcsész végzettségûek (például mûvelõdésszervezõk, politológu-
sok, szociológusok, régészek), a pedagógusok, a PR-menedzserek, az agrár-végzettségû-
ek esetében. Ugyanakkor megjegyezték a pedagógusokkal kapcsolatban, hogy vidéken
üres álláshelyek vannak. A vélemények szerint e diplomák esetében az elhelyezkedés si-
kere növelhetõ nyelvismerettel, gyakorlati tapasztalatokkal (Szerepi, 2006).

Selmeczy (2006) kutatásában az interjúval megkeresett cégek esetében 2006-ban az
összes kiközvetített munkavállaló 83 százalékát külföldi tulajdonú vállalatok igényelték.
A szakértõi interjúk és a visszaérkezett kérdõívek megerõsítették azt a gyakori vélemény,
amely szerint nagy a kereslet a gépész- és villamosmérnök végzettségûek, a mérnök-in-
formatikusok és informatikus-közgazdászok iránt. A közgazdászok, pénzügyi-számviteli
végzettségek iránti csökkenõ keresletet azonban nem igazolták a válaszok, de alacsony
piaci értéket tulajdonítottak „a presztízs nélküli, újonnan felbukkanó gazdasági fõiskolai
szakokon és néhány fizetõs szakon nyújtott” (Selmeczy, 2006, 34.) képzéseknek. Egybe-
hangzóak azok a vélemények is, amelyek szerint a jövõben valószínûleg növekedik a
diplomás pályakezdõk iránti kereslet az asszisztensi és ügyintézõi állások piacán: „a fel-
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tételezések és az interjúk tanúsága szerint az irodai-ügyviteli állásokra részben épp azért
keresnek felsõfokú végzettségûeket, mert õk általában jobban beszélnek idegennyelve-
ket” (Selmeczy, 2006, 37.). Az interjúalanyok említették a túlképzéssel kapcsolatban a ta-
nárokat, jogászokat, közgazdászokat és a marketinges végzettséget. A diplomák konver-
tálhatósága szempontjából Selmeczy fontos kijelentése: „Egyetértés mutatkozott […] ab-
ban is, hogy az elhelyezkedés fõleg olyan területen nehézkes, amelyre általánosabb tu-
dással, többféle végzettséggel is jelentkeznek pályakezdõk” (Selmeczy, 2006, 29.). A
megkérdezettek a diplomások iránti kereslet növekedését fogalmazták meg a hazánkban
mind gyakrabban megjelenõ – külföldi cégeknél viszonylag gyakori – kiszervezett rész-
legek felõl. Ez elsõsorban a több nyelven beszélõ, nemzetközi kereskedelmi vagy logisz-
tikai végzettségû munkaerõ iránti kereslet növekedését jelentheti (Selmeczy, 2006).

Selmeczy (2007) adatai alapján a 2007-tõl számított két évben a szakemberek a legna-
gyobb keresletre a villamosmérnök (89 százalékos egyetértéssel), a pénzügyi (75 száza-
lékos egyetértés), a minõségellenõr, minõségbiztosító (73 százalékos), az informatikus
programozó (70 százalékos), a gépészmérnök (70 százalékos), a könyvelõ, kontroller,
adószakértõ (69 százalékos egyetértés), a vegyészmérnök, környezetmérnök (57 százalé-
kos) foglalkozásokban számítottak. Nem számoltak viszont a kereslet változásával az
elemzõ közgazdász, társadalom- és piackutatók, a reklám- és marketing menedzserek,
valamint az ügyvitelszervezõk, projektmenedzserek tekintetében. A jogászok esetében
pedig egyértelmûen a kereslet csökkenését prognosztizálták.

Összevetve az elõbbieket a vállalati munkaerõ-felvételi tervekkel, ellentmondást jelez-
tek a vállalatok által visszafogott keresletet mutató pénzügyes, ügyvitelszervezõ, projekt-
menedzser, könyvelõ, kontroller, adószakértõ; a stabil keresletûnek tekintett minõségel-
lenõr, minõségbiztosító, a kereskedelmi menedzser és a logisztikus; a fokozott keresletet
mutatott üzletkötõ, ügyfélkapcsolati menedzser, elemzõ közgazdász, társadalom- és pi-
ackutató, reklám- és marketingmenedzser foglalkozások. Egyetértés mutatkozott a villa-
mosmérnökök, gépészmérnökök, vegyész- és környezetmérnök fokozottabb, a jogászok
csökkenõ keresletében. Selmeczy (2007) szerint további egyetértés mutatkozott abban,
hogy összességében nem csökken a kereslet a pályakezdõ diplomások iránt.

A fent bemutatott szakértõi véleményeket feltáró négy kutatást összevetve korántsem
mutatkozik egységes kép, de keresettnek tûnnek a villamos-, gépészmérnökök, az informa-
tikusok (4–4 elõfordulással), a logisztikusok (3 elõfordulással), a pénzügyi, a kereskedelmi
végzettségûek és az orvosok (2–2 elõfordulás). Túlkínálatot mutatnak a vélemények szerint
a jogász (3), a pedagógus és az agrár végzettségek (2–2).

Bérek a szakmákban

„A pályakezdõk iránti kereslet, amit az elõbbiekben vizsgáltunk, nem ad választ arra,
hogy az élénk vagy éppen mérsékelt kereslettel mekkora kínálat áll szemben. A foglalko-
zások szerinti bérkülönbségek részben azt is jelzik, hogy adott területen a pályakezdõ a
munkájával mennyi hozzáadott értéket állít elõ, másrészt arra is utalhatnak, hogy az adott
foglalkozási területet kínálati vagy inkább keresleti piaci viszonyok jellemzik. Emellett
a pályakezdõk bérének az elsõ két év alatt történõ emelkedésébõl arra is következtethe-
tünk, hogy a pályakezdõk készségei és szakmai ismeretei mely foglalkozási területeken
fejlõdnek a legjobban, azaz a tapasztalatszerzéssel mely területeken növekszik a pálya-
kezdõk termelékenysége a legnagyobb ütemben” (Selmeczy, 2007, 63.).

Selmeczy (2007) megállapításai szerint a nyugat-dunántúli régió kivételével (17) a
15–74 éves népességen belüli foglalkoztatottak arányában és a pályakezdõk kezdõ béré-
ben érvényesült a regionális hatás, mégpedig oly módon, hogy a jobb foglalkoztatási hely-
zetû régiókban magasabb volt az induló kereset, így a pályakezdõ diplomások bérét tekint-
ve a közép-magyarországi régió javára jelentõsek voltak a kereseti különbségek az egyes
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régiók között. Foglalkozások szerinti bontásban a legalacsonyabb bruttó bérre a turiszti-
kai és vendéglátó-ipari munkatársak, majd a humánerõforrás-szervezõk, a termelésirányí-
tó, üzletkötõ, ügyfélkapcsolati munkatársak, az ügyintézõ, asszisztens, irodavezetõ foglal-
kozásokban, valamint az építõ-, földmérõ- és térinformatikai mérnökök számíthattak. A
legelsõ és a legutolsó esetében azonban megemlítendõ, hogy azok a szürkegazdaság által
érintett gazdasági szektorok közé tartoznak. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy
a béreket nagymértékben meghatározza az adott gazdasági ág helyzete, a munka szezoná-
lis jellege, sok esetben a választási ciklusok, s jelentõsek közöttük a regionális különbsé-
gek is. Magasabb induló keresetet a villamosmérnökök, vegyész-, környezetmérnökök,
minõségellenõrök, minõségbiztosítók, üzemgazdász, ügyvitelszervezõ, projektvezetõ, gé-
pészmérnök foglalkozásúak remélhettek. A két év utáni legnagyobb béremelkedésre a jo-
gászok, üzemgazdász, ügyvitelszervezõ, projektvezetõ foglalkozáscsoportba tartozók,
elemzõ közgazdászok, piackutatók (18) és a gépészmérnökök számíthattak.

Szerepi (2006) kutatásában a munkaerõ-közvetítõk tapasztalata szerint vannak olyan
cégek, amelyek csupán kényszerbõl alkalmaznak pályakezdõ diplomásokat, aminek az
az oka, hogy tapasztalt munkavállalót nem találnak a kínált bérért a munkapiacon, vagyis
a pályakezdõ alkalmazása költségtakarékossági szempontból történik. A felkeresett mul-
tinacionális cégek szerint a fiataloknak túlzottak az elvárásaik. Ugyanekkor a közvetítõk
szerint, noha a pályakezdõk nem rendelkeznek reális képzettel a munkaerõpiaci helyzet-
tel kapcsolatban, a munkáltatók elvárásai még irreálisabbak A munkáltatók kompromisz-
szumkészsége a béralkut illetõen vegyes megítélésû a megkérdezettek körében. Egyesek
szerint ha az adott munkaposzt szempontjából kicsi a szakemberkínálat, mással nem tud-
ják helyettesíteni, akkor elsõsorban vidéken és a vezetõi pozíciók esetében hajlandók ma-
gasabb bért fizetni. A másik tipikus vélemény szerint a munkaadók nem kötnek kompro-
misszumot, inkább kivárják a megfelelõ jelentkezõt, átszervezik a munkastruktúrát, fel-
osztják a vállalaton belül a betöltetlen munkakörhöz kapcsolódó feladatokat.

Az újsághirdetések elemzésébõl tudjuk, hogy a juttatásokra vonatkozóan a vizsgált
idõszakban a megyei lapok és a HVG nyugat-magyarországi régiót érintõ toborzásainak
jelentõs százalékában semmilyen jelzést nem adtak a munkát kínálók a munkát keresõ
diplomásoknak (Hazatérés, 2001). Ezek alapján a vizsgált hirdetések nem alkalmasak a
közgazdaságtani értelemben bérben tükrözõdõ kereslet és kínálat megítélésére. Segítsé-
gük hiányában, az emberitõke-elmélet alapján ha a keresett szakterületeket összevetjük a
kínált bérrel, az várható, hogy a keresett foglalkozásokban a munkaadók nagyobb bért kí-
nálnak. Felhasználva a Selmeczy-féle fizetési kategóriákat és a 2007-es munkájában kö-
zölt bruttó bérváltozást bemutató ábrát (Selmeczy, 2007, 64.), a vállalati prognózis és a
szakértõi vélemények konszenzusára, illetve ellentmondására fókuszálva a szakterülete-
ket illetõen az 1. táblázatban vázolt kép rajzolódott ki.

A konszenzusosan keresettnek minõsített gépész-, villamos- és vegyész-, környezet-
mérnökök iránti keresletet az átlagos induló bérek és a két év utáni átlagos béremelkedés
igazolni látszik. A szakértõk és a vállalati megkérdezés alapján visszafogott keresletûnek
tekintett jogász foglalkozásúak, bár alacsony kezdõ bruttó bérre számíthattak, a két év
után várható átlagos bér alapján az ötödik kategóriába tartoztak, ami kismértékben, de
meghaladta az átlagot, vagyis a szakma telítettsége ellenére még jó befektetésnek tûnik.
Az ellentmondásosan megítélteket vizsgálva az üzletkötõ, ügyfélkapcsolati munkatársak
két év után nagyon jelentõs béremelkedésre számíthattak, de a béremelkedés utáni pozí-
ciójuk is csak átlag alatti átlagos bérhelyzetet eredményezett, ami inkább a visszafogott
keresletet erõsíti meg. Az elemzõ közgazdász, piackutató foglalkozások az átlagot meg-
haladó bérre számíthatnak, majd nagy emelési aránnyal az ötödik legkedvezõbb bért kí-
nálónak tûnnek, ami inkább alátámasztja a keresletet, mint a stabilitást. Selmeczy ered-
ményei szerint e terület mutatta a legnagyobb szórást regionális dimenzióban mind az in-
duló bért, mind a két év utáni béremelkedést illetõen. A reklám- és marketingmenedzser
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foglalkozásúak, bár alacsony kezdõ bruttó bérre számíthattak, a két év után várható átla-
gos bér alapján az ötödik kategóriába tartoztak, ezzel azonban még kis mértékben ugyan,
de elmaradtak az átlagtól. A cégek megkérdezésében visszafogott keresletûnek mutatko-
zó pénzügyes, könyvelõ, kontroller, adószakértõ foglalkozáscsoport esetében az átlaghoz
képest alacsonyabb induló bérrel, közel azonos mértékû béremelkedéssel számolhattak,
két év után az átlagos bér alatt maradva, ami az országos átlagokat tekintve inkább a vál-
lalati kereslet visszaesését támasztja alá. A stabilnak, illetve a szakértõk által keresettnek
tartott minõségellenõr, minõségbiztosító foglalkozásúak az átlagot meghaladó induló
bérre (4. kategória), majd szintén meghaladva az átlagot, az ötödik kategóriába kerültek,
ami a keresletet támasztja alá. A szakértõk szerint stabil, a vállalati prognózis szerint
visszafogott keresletû üzemgazdász, ügyvitelszervezõ, projektvezetõ csoportot tekintve
érdekes kép rajzolódott ki. Induláskor a negyedik legkedvezõbb anyagi helyzetet mutat-
ta, majd (a gépészmérnökökkel együtt) a 19 szakterület között két év után a legnagyobb
béremelkedésre számíthattak, amely a villamosmérnökök után a második legjobb átlagos
bérpozíciót jelentette a pályakezdõk számára.

Az elemzésbe vonjuk be a szakértõi vélemények egyetértésében keresettnek mutatko-
zó, eddig még nem említett informatikusokat és logisztikusokat! Utóbbiak a 3. kategóri-
ába tartozó átlagos fizetést követõen a második évben eggyel magasabba kerültek, de ja-
vadalmazásuk elmaradt az országos átlagtól. Az elõbbiek szintén a harmadikban kezdhet-
tek, de nagy átlagos fizetésemelkedéssel az átlagot meghaladó ötödik bérkategóriába
emelkedtek, 19 foglalkozási csoportból a hetedik legkedvezõbb helyre.

A 2008-as vállalati vizsgálat segít tovább árnyalni a fenti képet. A vizsgált 29 foglal-
kozás közül a három legjobban fizetett a pályakezdõ diplomások között mûszaki végzett-
séget igényelt (informatikus, villamos- és vegyészmérnök). A legjobb fizetéssel a gazda-
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sági végzettségek közül a reklám- és marketingesek, a logisztikusok és a kereskedõk, ér-
tékesítõk, üzletkötõk kalkulálhattak. Ugyanekkor „a szakirányú végzettséget nem igény-
lõ asszisztens, ügyintézõ […], a mezõgazdasági mérnök […] és a turisztikai és vendég-
látó” (Várhalmi, 2008, 32.) munkakörökben várták a jelentkezõket a legalacsonyabb bér-
rel. Utóbbi csoport esetében azonban jelentõs volt a bérek szórása. Velük szemben a mû-
szaki végzettséget igénylõ munkakörök esetében (kivéve: informatikusok, építész-, gé-
pész- és közlekedésmérnökök) a javadalmazás kevésbé szóródott (Várhalmi, 2008). A
kezdõk bérét befolyásoló tényezõk (foglalkozási terület, régió, vállalati méret és tulaj-
donszerkezet) vizsgálatára egy lineáris regressziós modellt alkalmaztak, amely a bérek
44 százalékát magyarázta. Az eredmények alapján sorrendben a legnagyobb hatású a fog-
lalkozási terület, a földrajzi elhelyezkedés, a tulajdonszerkezet, majd pedig a vállalatmé-
ret. „…mind a négy dimenzió önálló hatással bír a pályakezdõ diplomások kezdõ béré-
re. A friss diplomások a többségben külföldi tulajdonban levõ vállalatoknál átlagosan
[…] nagyobb jövedelemre számíthatnak, mint a hazai és a vegyes tulajdonban levõ vál-
lalatoknál. A vállalatméret esetében a legkisebb” (Várhalmi, 2008, 36.) (1–19 fõ közötti
foglalkoztatottal rendelkezõ) vállalatokat tekintve referenciakategóriának, „a vállalatmé-
ret emelkedésével nõ a diplomás pályakezdõk javadalmazása, ez a hatás azonban csak az
50 fõnél nagyobb cégeknél jelentkezik igazán.” (Várhalmi, 2008, 36.). A földrajzi elhe-
lyezkedés dimenziót vizsgálva, referenciaként a legmagasabb átlagbért nyújtó közép-ma-
gyarországi régiót választva, „az összes régióban alacsonyabbak a bérek. Leginkább a
Dél-Alföldön […], illetve legkevésbé a Közép-Dunántúlon […]” (Várhalmi, 2008, 37.).

Két év munkaviszony után általánosságban a mûszaki végzettséget igénylõ munkakö-
rökben lehetett a legmagasabb átlagos bérnövekedést elérni (Várhalmi, 2008). Várhalmi
közzétett adatai alapján, két év után a legmagasabb átlagos fizetést sorrendben az infor-
matikusok, programozók, az induló bérhez képest nagy ugrást követõen az építészmérnö-
kök, majd a villamos-, a vegyész- és a gépészmérnökök könyvelhettek el. Ez a fentiekkel
összhangban továbbra is az e szakmák iránti keresletet támasztja alá. Ugyanakkor észre
kell venni, Selmeczy (2007) eredményeihez hasonlítva a kapott sort, hogy jelentõs válto-
zások tapasztalhatók a kialakult sorban. Az informatikus, programozó foglalkozásúak a
2007-es kutatás szerint 19 – mûszaki és gazdasági végzettséget igénylõ foglalkozáscso-
portok vegyesen – közül a 7., az építészmérnökök azonban csupán a 17. helyezést kapták.

A vizsgált foglalkozáscsoportokból csak a mûszakiakat figyelembe véve a legrosz-
szabb fizetési pozíciót foglalta el. A minõségellenõrök megõrizték a hatodik helyezésü-
ket a sorban. A fizetési skála másik végén a legalacsonyabb induló és emelkedés utáni át-
lagos jövedelemmel a térinformatikai, mezõgazdasági és környezetmérnökök foglaltak
helyet. A gazdasági végzettséghez soroltak közül a legkedvezõbb bérhelyzetet két év után
– sorrendben – a reklám és marketing területén dolgozó, kereskedõ, értékesítõ, üzletkö-
tõ munkatársak, valamint a logisztikus, beszerzõ, anyaggazdálkodó, majd pedig a gazda-
ságelemzõ munkakörûek könyvelhettek el (Várhalmi, 2008). (22) Selmeczy (2007) ta-
nulmányával az eredmények a más foglalkozási csoportok miatt kevésbé összevethetõk
(23), de annyi megállapítható, hogy itt jelentõsek a különbségek az egyes foglalkozás-
csoportok sorrendjében. A korábban túltelítettnek tartott reklám és marketing, illetve az
ellentmondásosan megítélt logisztikus foglalkozás kedvezõ induló és két év munkavi-
szony utáni bérezési helyzete mutatkozott meg Várhalmi (2008) adatai alapján. Ugyan-
ekkor a turisztikai munkatársak és az ügyintézõk, asszisztensek kedvezõtlen induló, majd
két évi átlagos bérének helyzetében alapvetõ változás nem történt.

A korábbiakhoz hasonló modell segítségével próbálták a kutatók a bérnövekedés meg-
határozóit megragadni. A modell itt azonban a bruttó bérnövekmény csupán 10 százalé-
kát tudta kimutatni. A négy vizsgált dimenzió szignifikánsan, de nem olyan nagy mérték-
ben határozta meg a béremelkedés mértékét, mind az induló béreket. „A külföldi tulaj-
donban levõ vállalkozásoknál dolgozó friss diplomások – ha a földrajzi régiót, a vállalat
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méretét és a munkakört változatlannak vesszük – […] kisebb bérnövekedésre számíthat-
nak, mint a hazai vagy vegyes tulajdonú vállalatoknál dolgozó társaik” (Várhalmi, 2008,
44.). A földrajzi elhelyezkedés dimenziót tekintve a közép-, észak-magyarországi és a
közép-dunántúli régióban közel hasonló volt a bérnövekedés mértéke, míg a többiben
alacsonyabb. A központi régióhoz képest a legnagyobb elmaradás a Dél-Alföldön tapasz-
talható. A vállalatok méretét vizsgálva, referenciaként a legkisebb, vagyis 1–19 fõ közöt-
ti foglalkoztatottal rendelkezõ vállalatokat tekintve, a közepes méretû – a kutatók által
használt kategóriák szerint 50–99 és 100–249 fõs – cégeknél lehetett nagyobb fizetés-
emelkedésre számítani (Várhalmi, 2008).

Az országos vállalati felmérés és a központi régóra fókuszáló humánerõforrás-tanács-
adók körében végzett szakértõi megkérdezés eredményeiben mutatkozó ellentmondások
valószínûsíthetõen a regionális különbségekre vezethetõk vissza. A különbségek vizsgá-
latára alkalmasabbnak tûnik egy regionális bontású elemzés. Összegzéseként csupán az
állapítható meg nagyobb bizonyossággal, hogy az induló és két év munkaviszonyt köve-
tõ átlagos bér nagyságának két végpontján elhelyezkedõ foglalkozáscsoportokban mutat-
kozik kisebb- (villamos-, vegyész-, gépészmérnök – legmagasabb átlagos bérek) na-
gyobb (turisztikai munkatársak, ügyintézõk, asszisztensek – legalacsonyabb átlagos bé-
rek) fokú stabilitás.

Összegzés

A fentiekben a diplomások iránti keresletet közelítettük meg álláshirdetéseket elemzõ
és a munkáltatói-szakértõi tapasztalatokat feltáró kutatások segítségével. Az elõbbiekbõl
megismerhettük, hogy kiket keresnek a vizsgált médiumok alapján a munkaadók. Az
utóbbiakból kiderült, hogy ágazati, regionális, tulajdoni szerkezet és vállalatméret stb.
szerint milyen a diplomások iránti kereslet, milyen ennek a várható alakulása, milyen bé-
reket kínálnak a pályakezdõknek. A kutatási eredmények és a saját elemzések eredmé-
nyei egymással, illetve e két csoporton belül korlátozottan összevethetõk az eltérõ kuta-
tási idõszakok, vizsgálati minták, megközelítések miatt. Az egyes vizsgálati alszempon-
tokban megkísérelt összehasonlítások eredményeképp a következõk fogalmazhatók meg:

– Az álláshirdetések egy nem elhanyagolható százalékában az egyetemi és a fõiskolai
végzettség, illetve a diploma szakterülete megnevezésének elmaradása felveti a diplomák
vertikális, illetve horizontális konvertálhatóságának kérdését: „Mindegy, milyen, csak
diplomája legyen!”

– Mind az országos, mind a nyugat-magyarországi régió megyéinek kutatási mintájá-
ba került médiumok, illetve e régió megyei lapjainak hasábjain megjelent toborzásokban
keresettnek mutatkozott néhány, a mûszakiak, illetve a gazdaságiak csoportjába sorolt
foglalkozás. Nagyok azonban a két országos minta, valamint a régiós minták (HVG, me-
gyei lapok) közötti különbségek, amelyek felhívták a figyelmet a kisebb területi egysé-
gek szerinti megközelítés szükségességére.

– Oktatásgazdaságtani elméletek szerint a munkáltató által nyújtott kompenzáció vagy
másképpen juttatások fontos szerepet töltenek be a munkát keresõk döntéseiben. A Ha-
zatérés kutatási eredményei arra utaltak, hogy a hirdetésekben a munkaadók kevésbé él-
tek a kereslet árjelzõ szerepével.

– A munkáltatók és a szakértõk által jelzett, konkrét foglalkozásokat érintõ kereslet
megítélésében nem egységesek a vélemények sem a két csoportot, sem csupán a szakér-
tõi tapasztalatokat feltáró kutatásokat összevetve.

– A pályakezdõknek kínált átlagos bért és a két év után várható átlagos bérnövekedést
mint az adott foglalkozás iránti kereslet jelzõjét tekintve csupán az állapítható meg na-
gyobb bizonyossággal, hogy az induló és két év munkaviszonyt követõ átlagos bér leg-
alacsonyabb végpontján elhelyezkedõ foglalkozáscsoportokban mutatkozott nagyobb, a
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legmagasabb végpontján kisebb fokú stabilitás. Ennek ellenére az elõbbiek, a diplomá-
sokat célba vevõ álláshirdetés-elemzések, a pályakezdõ diplomásokra vonatkozó vállala-
ti és szakértõi vélemények a heterogén vizsgálati paraméterek alapján igazolták néhány
szakma keresettségét.

Jegyzet

39

Vincze Szilvia: Diplomások munkaerõpiaci kereslete

(1) Pontosabban felsõfokú végzettségûeket, legalább
középfokú végzettségûeket, illetve a meghirdetésre
került állás alapján feltételezhetõen diplomásokat.
(2) A vizsgált médiumok nem ismertek.
(3) Köztük volt olyan eset, amelyben a munkakör
megnevezése egyértelmûvé tette az igényelt szakirá-
nyú végzettséget. Arányukról a 14 százalékon belül a
szerzõ nem közölt adatokat.
(4) A megnevezett juttatások sem a konkrét bérre vo-
natkoznak.
(5) Jelenleg Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési
Intézet (NSZFI).
(6) Itt a pályakezdõ a két évnél nem régebben tanul-
mányaikat befejezõket, tehát nem csak a felsõokta-
tásból kilépõket foglalja magába.
(7) Diplomás pályakezdõk alatt értik a vizsgálati idõsza-
kot megelõzõ két évben tanulmányaikat befejezõket.
(8) Humánerõforrás-tanácsadó és -szolgáltató cégek
vezetõi, tanácsadói; feldolgozóipari cégek vezetõi,
humánerõforrás-vezetõi; kereskedelmi, szolgáltató és
közszolgáltató cégek vezetõi, humánerõforrás-veze-
tõi; karrier-tanácsadó szakértõk; egyetemek, fõisko-
lák karrier-tanácsadó irodáinak szakértõi.
(9) Selmeczyhez hasonlóan diplomás pályakezdõk
alatt értik a vizsgálati idõszakot megelõzõ két évben
tanulmányaikat befejezõket.
(10) A mintában „a feldolgozóipari cégek vannak leg-
nagyobb számban, körükben találhatjuk a legtöbb
diplomás pályakezdõt foglalkoztató vállalatot. A fel-
dolgozóipar Magyarországon a legnagyobb gazdasá-
gi szektornak tekinthetõ – a mintában a vállalatok 36
százaléka tevékenykedik a feldolgozóiparban –, így
nem csoda, hogy az abszolút számok tükrében ez az
ágazat a legnagyobb felvevõje a friss diplomásoknak.
Megállapítható ugyanakkor, hogy arányaiban átlag
alatti mértékben (23 százalék) alkalmaznak friss dip-
lomásokat.” (Várhalmi, 2008, 11.)
(11) A 2006-os elsõ felmérésben más foglalkozási lis-
tát vizsgáltak. A megkérdezettek leggyakrabban vil-
lamosmérnököt, informatikust (36 százalék) foglal-
koztatnak. Ezeket a foglalkozásokat követték a sor-
ban a gépészmérnökök (23 százalék), a klasszikus

közgazdász foglalkozások (elemzõ, illetve pénz-
ügyes, kontroller) (13), kissé lemaradva tõlük a mar-
ketinges (9 százalék) és logisztikus (8 százalék) fog-
lalkozásúak. (Selmeczy, 2006)
(12) A megközelítés érvényességére vonatkozó meg-
jegyzést lásd: Várhalmi, 2008, 25.
(13) A foglalkozáscsoportra vonatkozó szerzõi meg-
jegyzést lásd: Selmeczy, 2007, 57.
(14) Selmeczy tanulmányában a vizsgált 41 foglalko-
zási területet a felvételt tervezõk válaszai alapján 36-
ra, majd a statisztikai számításokhoz 20-ra csökken-
tették, így egyértelmûen nem vethetõek össze az
eredmények Várhalmi 29 foglalkozási csoportjával.
(15) Az eredmények összegzésébõl kimaradtak a kis
elemszámú (25 esetnél kisebb) kategóriák.
(16) A megkérdezettek száma pontosan nem ismert.
(17) Ebben a régióban „az általánosan jobb foglal-
koztatási helyzet ellenére sem lényegesen magasab-
bak a kínált kezdõ bérek” (Selmeczy, 2007, 69.) a
többihez viszonyítva.
(18) Azonban ennél a csoportnál a legnagyobb a bé-
rek szóródása az alkalmazás kezdetén és az azt köve-
tõ két évben.
(19) A hét bérkategória: 1. 100–120 eFt, 2. 120 eFt
felett–140 eFt, 3. 140 eFt felett–160 eFt, 4. 160 eFt
felett–180 eFt, 5. 180 eFt felett–200 eFt, 6. 200 eFt
felett–220 eFt, 7. 220 eFt felett.
(20) Selmeczy (2007, 64.) A diplomás pályakezdõk
bruttó bére a kezdéskor, és két év gyakorlat után or-
szágosan címû (6.1.) ábrájának adatai alapján.
(21) Hazatérés, 2001; Híves, 2006; Kiss, 2008;
Szanyi, 2005; Selmeczy, 2006; 2007; Szerepi, 2006
kutatása alapján. A 2008-as kutatás a lényegesen elté-
rõ foglalkozás-területi csoportosítás miatt nem szere-
pel az összehasonlításban.
(22) A második helyrõl kis elemszám miatt kimaradt
az adószakértõ, adótanácsadó, a hatodik helyrõl azo-
nos okból a jogász foglalkozás.
(23) Lásd például: a Várhalmi-féle kutatás külön ke-
zelte a gazdaságelemzõt a piackutatótól, piacelemzõ-
tõl, míg Selemczynél a kettõ egy foglalkozáscsopor-
tot alkotott.
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2015-ig. In Borbély Tibor Bors – Fülöp Edit (szerk.):
Munkaerõ-piaci kutatások. Foglalkoztatási és Szoci-
ális Hivatal, Budapest. 27–51.
Hazatérés – a Nyugat-Dunántúli régió emberkincsé-
nek megtartásáért c. cselekvési terv és modellprog-
ram. I. Helyzetelemzés (2001) Nyugat-Dunántúli Re-
gionális Fejlesztési Ügynökség, Sopron. 2005. febru-
ár 23-i megtekintés, http://www.westpa.hu/cgi-

bin/rhti/dokutar/dokulist_guest.cgi?mode=1&parent-
id=45&nyelv=
Híves Tamás (2006): Munkaadói elvárások megjele-
nése az álláshirdetésekben. In Berde Éva – Czenky
Klára – Györgyi Zoltán – Híves Tamás – Morvay
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Magyar Tudományos Akadémia, 
Pszichológiai Kutatóintézet

Az együttmûködõ és versengõ 
állampolgár nevelése: osztálytermi

megfigyelések
Az együttműködés és a versengés a társas viselkedés jelentős 

vonatkozásai, és mint ilyenek, nem hagyhatók figyelmen kívül a 
neveléstudósok, a társadalomtudósok és az állampolgáriság 

jelenségkörében vizsgálódók számára. (1, 2) A jó állampolgár 
fogalma legalább két fontos szempontot foglal magába: az egyén 

államhoz és a többi állampolgárhoz fűződő viszonyát (Heater, 1990).

Bevezetés

A
személyközi együttmûködés és versengés két jelentõs aspektusa annak, ahogyan
egy adott társadalom állampolgárai viszonyulnak egymáshoz. Ennek ellenére az
állampolgáriság területén végzett kutatások nem szentelnek elegendõ figyelmet

ezeknek a jelenségeknek, különösen a versengésnek nem, habár a versengés döntõ fon-
tosságú eleme a gazdasági és politikai életnek egy kapitalista piacgazdaságban és egy
többpártrendszerû demokratikus társadalomban. Ezzel szemben nagyobb hangsúly
tétetik az állampolgárisággal kapcsolatos azon viselkedéses elvárásokra, melyek maguk-
ba foglalják a társadalom tagjai közti kooperációt. Például Heater (1999) szerint az ál-
lampolgáriság fogalma három elembõl épül fel, ezek a legális státus (a vele járó hivata-
los jogokkal és felelõsségekkel egyetemben), az egyén földrajzi, politikai vagy kulturá-
lis csoportjához való kötõdését hangsúlyozó identitás érzése, és végül az arra való szán-
dék és képesség, hogy az egyén tegyen a demokratikus közért. Ezért a jó állampolgár leg-
fontosabb jellemzõje egy liberális demokratikus államban a többi állampolgárral szem-
beni segítõkészség és együttmûködés. Heater megfogalmazásában a közügyekben való
részvétel, az integritás, az õszinteség és a törvények követése csak ezen jellemzõk után
következnek. Heaterhez (1990) hasonlóan Yates és Youniss (1999) is az olyan proszo-
ciális aktivitásokat tartotta a fiatalok polgári identitása alapjának és a felnõtt állampolgár-
ok fontos tulajdonságának, mint a közösségi munka, az önkénteskedés és a társadalmi
körülmények közvetlen javulásához való aktív hozzájárulás. A „Nagy-Britanniai
Állapolgárisággal Kapcsolatos Tanácsadó Testület” (Advisory Group on Citizenship in
Great Britain, 1998) zárójelentése is a polgári társadalomban és demokráciában szüksé-
ges körülményként határozza meg az önkéntes munkát és a közösségi bevonódást.
Davies és munkatársai (1999) tanulmányában az angol tanárok a „társas magatartásra vo-
natkozó jellemzõk”-et, a közösségi és iskolai ügyekben való közvetlen részvételt (ami
kooperációt kívánhat) és a mások jóllétével való törõdést (ami segítõ viselkedést impli-
kálhat) a jó állampolgár legfontosabb erényei közé sorolták.

Az állampolgáriság és a jó polgár koncepciója egyaránt magába foglalja a kooperáci-
ónak mint afféle „polgári erénynek” a fontosságát és szükségességét. Oliver és Heater
(1994) hangsúlyozzák, hogy az állampolgároknak olyan embereknek kellene lenniük,
akik a közösség számára hasznos módon akarnak viselkedni. Viszont a versengést és a
versengõ magatartást a kapitalizmussal és a piacgazdasággal kapcsolatosan szokták em-
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legetni, melyek olyan – a jó állampolgár ideáljának ellentmondó – személyiségvonások-
hoz vezetnek, mint az egoizmus, a kapzsiság és az önzés (Heater, 1990). Heater (1999)
kiemeli, a mintapolgárra nem a kapzsiság, hanem a jótékonyság jellemzõ.

Nehéznek tûnik összeegyeztetni a szociális felelõsséggel bíró, erkölcsös és együttmû-
ködõ polgári képet a kapitalista társadalom szabad, önzõ és versengõ individualistájának
tradicionálisan liberális emberképével. Így volt ez a pszichológiai kutatásokban is. A ver-
sengést és együttmûködést mint a társas interakciók fõ formáit évtizedeken át szimbioti-
kus jelenségekként kezelték a társadalom- és a neveléslélektanban (Deutsch, 1949, 1973;
Johnson – Johnson, 1989), de ugyanakkor egyetlen viselkedéses dimenzió két szélsõsé-
geként, ellenpontjaként fogalmazták meg. A versengés és együttmûködés szétválasztásá-

hoz kapcsolódó másik feltevés az, hogy a
versengés destruktív erõ, melyet, amennyire
csak lehetséges, el kell távolítani a gyerekek
és a fiatalok fejlõdési környezetébõl, pél-
dánkban az iskolákból (Kohn, 1986; Johnson
– Johnson, 1989). Ezekben az tanulmányok-
ban a csapatmunkát és az együttmûködést az
interakciók olyan egészséges formáiként di-
csõítették, melyek elõsegítik a nyitott, õszin-
te kommunikációt és a bizalmat, valamint
növelik a másik szükségleteire és kéréseire
való segítõkész válaszkészséget (Fülöp és
mtsai, 2007).

A versengéssel kapcsolatos álláspont egé-
szen más volt. A kompetitív folyamatokat
vagy a kommunikáció hiányával vagy félre-
vezetõ kommunikációval, gyanakvó, ellensé-
ges attitûddel és azzal jellemezték, hogy az
egyén bármikor kész mások kihasználására
(Deutsch, 1990). Miközben az együttmûkö-
déshez az egyenlõség és a szolidaritási orien-
táció ideája kapcsolódott, a versengést a gaz-
dasági orientációval, a meritokráciával, a
méltányossággal kötötték össze, amely folya-
matok a versengésben részt vevõ felek közöt-
ti különbségeket növelik és kiélezhetik. Eb-
bõl kifolyólag a neveléspszichológusok azzal
a tanáccsal álltak elõ, hogy a tanároknak in-
kább az együttmûködésre, mintsem a versen-
gésre kellene buzdítaniuk diákjaikat, olyan
kiscsoportos feladatokat adva nekik, ahol le-
hetõség van a csoporttagok közti együttmû-

ködésre. Ezzel egyidejûleg, hogy fejlesszék a tanulók közti kapcsolatokat, a tanároknak
meg kellene kísérelniük az olyan nevelési gyakorlatok kiküszöbölését, melyek egyéni ver-
sengést eredményezhetnek, mivel ez befolyásolja a csoportkohéziót, az egyenlõ bánásmó-
dot, az elfogadást és a rászorulók iránti szolidaritást (Deutsch, 1990). E megfogalmazás
szerint tehát nem a versengés, hanem az együttmûködés oktatásával nevelhetõk jó állam-
polgárok, akik tisztelik a többi embert, és törõdnek a rászorulókkal (Ryan, 2006), akik se-
gítõkészek és figyelmesek, és nem helyezik saját érdekeiket sem mások, sem pedig a kö-
zösség érdekei fölé. Az, hogy hogyan lehetséges sikeres és felelõsségteljes polgárrá válni
egy gazdasági és munkaerõpiaci versengésre épülõ piacgazdaságban és egy olyan demok-
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Hollós (1980) a szociális per-
spektivizmust (szerepfelvétel és
kommunikációs képesség) vizs-

gálta, valamint különböző szoci-
ális környezetben felnövő ma-

gyar gyerekek két csoportja köz-
ti kooperációt: egy falusi, kollek-
tivista berendezkedésű óvodába

járókat és a vidéki nukleáris
családban nevelkedetteket. El-

képzelése szerint Magyarorszá-
gon a nevelői feladatot ellátó in-
tézményekben már fiatal kortól

a kollektivista létre nevelték a
gyerekeket, így arra számított,

hogy azok a gyerekek, akik ide-
jük jelentős részét ilyen intézmé-
nyekben töltötték, kooperatívab-
bak lesznek, mint azok, akik ja-
varészt az otthoni-családi kör-
nyezetben voltak. Épp az ellen-

kezőjét találta.
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ratikus politikai rendszerben, melynek alapvetõ eleme a különbözõ politikai erõk közti
versengés, anélkül, hogy az embert a versengésre szocializálnák, nem derült ki.

A kilencvenes évek elejétõl fokozatos változás figyelhetõ meg a versengés és együtt-
mûködés irodalmában, mégpedig egy kevésbé dichotóm koncepció irányába (Fülöp,
2008a). Egyre több kutató érvelt amellett, hogy a versengés és az együttmûködés ritkán
figyelhetõ meg „tiszta” formában a természetben, sokkal jellemzõbbek egymással keve-
redve (Van de Vliert, 1998). A személyközi és csoportközi mûködés sok formája a kom-
petitív és kooperatív folyamatok egyvelege, és a kapcsolatok menete, valamint következ-
ményeik nagyban függnek a kooperatív-kompetitív folyamatok természetétõl és arányá-
tól (Deutsch, 1990). Kutatási eredmények szintén egyre inkább arra engednek következ-
tetni, hogy a versengést és az együttmûködést nem kellene kölcsönösen inkonzisztens-
nek tekintenünk (Fülöp, 2004).

Az efféle szétválasztás összeegyeztethetetlen az emberi viselkedés bioszociális elmé-
leteivel, melyek a versengés és együttmûködés finom egybefonódását mint az embersza-
básúak és az emberek által használt stratégiát hangsúlyozzák (Chapais, 1996;
Charlesworth, 1996). A versengés és az együttmûködés nem kölcsönösen kizárólagosak
az üzleti világban sem (Lado és mtsai, 1997; Brandenburger – Nalebuff, 1998). Sok ke-
reskedelmi környezet jellemezhetõ nagyfokú versengés és kiterjedt, szervezetek közti
együttmûködés egyidejû jelenlétével (Bengsston, 2004).

Annak köszönhetõen, hogy a versengést jellegzetesen az együttmûködéshez hasonlí-
tották, és negatív fogalomként kezelték, nem volt érdeklõdés azon körülmények feltárá-
sának irányába, melyek közt a versengés fogalma pozitívan és kontstruktívan értelmez-
hetõ. Ha egy jelenséget fõként egy másik jelenség mellé helyezve vizsgálunk, akkor a
kettõ közti különbségek elõtérbe kerülnek, míg egyéb, esetleg fontos sajátosságok rejtve
maradhatnak. Emiatt a versengés többdimenziós természete elkerülte a kutatók figyel-
mét, és az egydimenziós versengésfogalommal minõségileg különbözõ folyamatokat ke-
zeltek egy elnevezés alatt (Fülöp, 2003; Schneider és mtsai, 2006).

Az elmúlt évtizedben egyre növekvõ számú kutatás vizsgálta a versengõ kapcsolatokat
és folyamatokat, megkülönböztették a konstruktív és a destruktív versengést, és azonosí-
tották azokat a faktorokat, melyek hozzájárulhatnak egy konstruktív(an) versengõ kapcso-
lathoz. Egy versengõ folyamatot akkor tekintünk kontstruktívnak, ha a versengõ felek
nem egymást megsemmisíteni akaró ellenségek, hanem olyan szembenálló felek, akik
tiszteletteljes és korrekt kapcsolatot alakítanak ki riválisukkal, a legjobbat hozzák ki ma-
gukból és a másikból, nemcsak saját fejlõdésüket, hanem a csoport és a társadalom fejlõ-
dését is hozzáadva a kapcsolathoz (Fülöp, 2004). Mindez akkor lehetséges, ha a versengõ
felek igazságosak, õszinték, és betartják a versengés szabályait (Fülöp, 1995, 2008b;
Tjosvold és mtsai, 2003), ha hasonló esélyük van a gyõzelemre (Fülöp, 2003; Tjosvold és
mtsai, 2003), ha egyértelmûek az értékelési szempontok (Fülöp, 1995), ha a riválisok a
feladatra vagy a célra, és nem a másokkal szembeni felsõbbrendûségük bizonyítására kon-
centrálnak (Tassi – Schneider, 1997), és fennáll köztük egy bizonyos fokú tisztelet.

A versengés és együttmûködés kapcsán bekövetkezõ paradigmaváltás a pszichológiá-
ban egybeesett Kelet-Közép-Európa szocialista rendszereinek összeomlásával (Fülöp,
2008a). A szocialista rendszer nem a versengésen alapult, és – legalábbis ideológiai szin-
ten – az együttmûködést hangsúlyozta. A szocialista blokk alig mûködõképes, államilag
kontrollált gazdasága és a különbözõ politikai szereplõk közti versengést lehetõvé tevõ
demokratikus politikai rendszer hiánya legalábbis megkérdõjelezhetõvé tették azt a né-
zetet, mely szerint a versengésnek csak negatív következményei vannak. Az állampolgá-
riság kapcsán végzett kutatások eddig nem követték ezt az irányt. Annak ellenére, hogy
a konstruktív versengés elengedhetetlen képesség a munka világában (DfEE, 1998), to-
vábbá hasznos egy kompetitív piacgazdaságban és egy olyan demokratikus társadalom-
ban élõ polgár számára, ahol különbözõ politikai erõk versengenek a kormányzásért, a
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konstruktív versengésre való képesség és készség nem részese a jó polgárról kialakult
képnek, és nem tartják jelentõségteljesnek a polgári attitûdök között.

Együttmûködés és versengés és a társadalom politikai múltja, kulturális 
hagyományai és nevelési gyakorlatai

A posztkommunista államok piacgazdaságba történõ átalakulásával a versengés – egy
korábban ideológiailag tagadott és tiltott jelenség – kulcsfogalom lett, szükséges és nagy-
ra becsült értékké vált a társadalom minden szintjén, a politikától a mindennapi élet egyé-
ni szintjéig ( Fülöp, 1999). Így történt ez Magyarországon is. A politikai változásokat kö-
vetõen a kollektív célok és a közös érdekek leértékelõdtek, míg az egyéni érdekek elõ-
térbe kerültek. Az ideális állampolgár kollektivista képzetét felváltotta egy individualis-
ta, versengõ és vállalkozó szellemû ember képe, egy olyan polgáré, aki képes a
munkaerõpiaci sikerre.

Az individualizmus jelen volt Magyarországon a szocialista évek alatt is. A több évti-
zedes kollektivista hangsúly ellenére, Hunyadi (1998) 1973-as kutatásában, mikor is a
magyarok jó és rossz tulajdonságairól kérdezett egy országos reprezentatív mintát, azt ta-
lálta, hogy a válaszadók individualistákként és nem együttmûködõkként észlelték önma-
gukat. Azt találta, hogy az individualizmus negatív hozadékai közt említették az irigysé-
get és az önzést. Két évvel késõbb, 1975-ben, fiatal és felnõtt munkásokat és értelmisé-
gieket kértek meg arra, hogy jellemezzék a magyarokat, itt 20 tulajdonság közül az
együttmûködés kapta a harmadik legalacsonyabb átlagot (Hunyadi, 1998).

Hollós (1980) a szociális perspektivizmust (szerepfelvétel és kommunikációs képes-
ség) vizsgálta, valamint különbözõ szociális környezetben felnövõ magyar gyerekek két
csoportja közti kooperációt: egy falusi, kollektivista berendezkedésû óvodába járókat és
a vidéki nukleáris családban nevelkedetteket. Elképzelése szerint Magyarországon a ne-
velõi feladatot ellátó intézményekben már fiatal kortól a kollektivista létre nevelték a
gyerekeket, így arra számított, hogy azok a gyerekek, akik idejük jelentõs részét ilyen in-
tézményekben töltötték, kooperatívabbak lesznek, mint azok, akik javarészt az otthoni-
családi környezetben voltak. Épp az ellenkezõjét találta.

Az óvodás gyerekek sokkal versengõbbek voltak annak ellenére, hogy az óvodában
Hollós szerint nagyon is kollektivista, a proszocialitásra folyamatos hangsúlyt fektetõ ne-
velésben részesültek. Ahogy megjegyzi „a kollektivista szocialista nevelés céljait tekint-
ve, úgy tûnik ezek sokkal jobban elsajátíthatók az óvodai/iskolai környezettõl távol”
(Hollos, 1980, 21.). Másképp fogalmazva, nem sikerült e célokat nevelési kontextusban
elérni. „Habár az óvodákban az aktivitások szigorú napirend szerint történnek és koor-
dinálódnak, és a gyerekeket egy együttmûködést hangsúlyozó ideológia szellemében ne-
velik, mindez nem együttmûködõ egyéneket termel ki” (Hollós, 1980, 21.).

A GLOBE tanulmányban (Global Leadership and Organizational Behavior Effective-
ness) közepes beosztású menedzserekeket hasonlítottak össze a kilencvenes évek elején
61, kulturálisan különbözõ országban, 9 kulturális dimenzióban (House és mtsai, 2004).
Magyarország a második legmagasabb pontszámot érte el a szervezeti individualizmus
tekintetében, ami azt mutatja, hogy a vezetõk nagyobb hangsúlyt fektetnek az egyéni cé-
lokra és érdekekre, mint a csoportérdekre és csoportlojalitásra. Alacsonynak bizonyult
(58. helyen a 61 országból) a magyar menedzserek humán orientációja (a másokkal való
törõdés és a másokkal szembeni érzékenység), viszont magasnak (a harmadik legmaga-
sabbnak) az asszertivitás (dominancia és agresszivitás). Mindez olyan versengésre utal,
amelyben az együttmûködés és a másokkal való törõdés kevéssé van jelen.

Egy másik vizsgálatban, melyet középiskolai diákokkal és tanárokkal végeztek el, Fü-
löp (2002) azt találták, hogy mindkét csoport sokkal több negatív, mint pozitív következ-
ményt kapcsolt a magyarországi versengéshez, és sokkal jobban kifejtette a magyar tár-
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sadalomban megjelenõ versengés negatív, mint pozitív következményeit. A leggyakrab-
ban említett negatív aspektusok a következõk voltak: erkölcstelenség (korrupció, veszte-
getés, csalás, lopás, hazugság, mások félrevezetése és félreinformálása, mindez a politi-
kai és a gazdasági életben levõ verseny eredményeképpen), agresszivitás és interperszo-
nális konfliktusok, pragmatikus és pénzorientált emberek, megnövekedett stressz, önköz-
pontúság (extrém individualizmus) és diszkrimináció (egyenlõtlenség, a szegények és
gazdagok közti mély szakadék, gyõztesek és vesztesek).

Fouts (2005) azt vetette fel, hogy az állampolgáriság jelentése függ az adott kor föld-
rajzi és kulturális sajátosságaihoz való egyéni és társas viszonyulástól, melyet többek
közt a történelmi körülmények határoznak meg. Fülöp és munkatársai (2002) angliai és
magyar tanárok állampolgárisággal és a jó állampolgárral kapcsolatos elképzeléseit ha-
sonlították össze. Az angliai tanárok sokkal nagyobb hangsúlyt fektettek annak szüksé-
gességére, hogy a diákokat a társadalom felelõsségteljes tagjaivá neveljék, és sokat be-
széltek az együttmûködés és a közösség számára hasznos viselkedés fontosságáról, míg
a posztszocialista országban élõ magyar tanárok az egyéni jogok fontosságát emelték ki,
és nem tartották a közösséget olyan fontosnak.

Ezzel párhuzamosan a posztszocialista országok fiataljai között az önérdek háttérbe
szorította a közösségi érdekeket. A fiatalok elhatárolódtak a politikától és a társadalmi
ügyektõl, a tágabb közösség jóléte iránti elkötelezõdés csökkent, és materialista törekvé-
sek nyertek teret. A magyar fiatalok nem észlelik kohézívnek és törõdõnek a helyi közös-
ségüket, jobban szeretnek egyéni aktivitásokban részt venni, és alacsony közösségi ér-
deklõdéssel jellemezhetõk (Macek és mtsai, 1998). Úgy érzik, a tanulók többsége inkább
csak saját barátaival törõdik, és csak önmagával foglalkozik, mintsem mások megsegíté-
sével (Flanagan és mtsai, 2003).

A nevelés területén hasonló képet kapunk. Az OECD-államokban 2000-ben végzett el-
sõ PISA-felmérés lehetõvé tette, hogy összehasonlítsák, mely országokban mennyire
kedvelik a tanulók az együttmûködve és a versengve tanulást. Az együttmûködésre vo-
natkozó mutatók olyan kérdésekbõl álltak, melyek arra kérdeztek rá, hogy a tanulók sze-
retnek-e másokkal együtt dolgozni, másokon segíteni stb., míg a versengési mutató olyan
kérdések válaszaiból állt össze, melyek azt vizsgálták, hogy a diákok szeretnek-e mások-
nál jobban teljesíteni (a legjobbak lenni, jobban tanulni másoknál, arra törekedni, hogy
másoknál jobbak legyenek). Ebben a vizsgálatban a 24 résztvevõ ország közül Magyar-
országé lett a harmadik legalacsonyabb pontszám az együttmûködésben (OECD, 2001,
4.8. táblázat), és a nyolcadik legmagasabb pontszám a versengõ tanulás tekintetében
(OECD, 2001, 4. 9. táblázat). Erre reagálva a Jelentés a magyar közoktatásról (Halász –
Lannert, 2003), miközben kiemelte, hogy a kooperatív tanulási stratégiák kevésbé van-
nak jelen az oktatásban, arra hívta fel a figyelmet, hogy az uralkodó osztálytermi irányí-
tás a frontális oktatás. Ez önmagában versengõ, teljesítményorientált környezethez vezet,
amely párhuzamos a társadalmi szinten zajló individualizációs folyamatokkal, és az osz-
tálytársak közötti szolidaritás és a csoporton belüli kohézió csökkenéséhez vezet.

Az OECD-eredmények élesen ellentmondtak a Nemzeti Alaptanterv (NAT) célkitûzése-
inek (Nemzeti Alaptanterv, 2003). A NAT (2003) viszonylag kevés közvetlen hivatkozást
tartalmazott a versengésre vonatkozóan, viszont sokkal több volt benne az olyan hivatko-
zás, amelynek célja az együttmûködés mint szociálisan kívánatos magatartás iskolai fej-
lesztésének támogatása. A NAT számos esetben párokban és kis csoportokban zajló mun-
kát és megvitatásokat javasolt. Világosan megfogalmazott cél, hogy a tanulók közösen ter-
vezzék meg a munkát, mindenki járuljon hozzá a feladatok megoldásához, és mindemellett
vegyék figyelembe a közös munka során minden egyes résztvevõ egyéni képességeit és tu-
lajdonságait annak érdekében, hogy jó közös eredményt érhessenek el, valamint azért, hogy
a közös munka során elõsegítsék mindegyikük egyéni fejlõdését. Az is kitûzött cél, hogy a
diákok képesek legyenek együttmûködni hosszú távú feladatok esetén is.
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Az együttmûködõ és versengõ állampolgár nevelése

Az állampolgáriságra való nevelés a demokratikus társadalomban a felelõsségek és jo-
gok gyakorlásához szükséges tudás, képességek és attitûdök fejlesztése (Carr, 1991). A
polgári feladatokat és társas kötelezettségeket általában tényszerûen oktatják, például egy
olyan tantárgy, mint a történelem részeként. Mindemellett a jó állampolgár nevelése fo-
lyamatosan zajlik a „rejtett tananyagban”, a mindennapos, szinte tudattalan üzenetek ré-
vén, melyeket a tanulók magukba szívnak a tanáraikkal való kapcsolataikon, az osztály-
termi oktatás szervezésén stb. keresztül. Különösen érdekes a nevelõk és az iskolák sze-
repe a kooperatív és a konstruktív versengõ viselkedés elsajátításában. A versengés és
együttmûködés, a csapatmunka és az egyéni törekvések, valamint az öntudatos fellépés
és az alkalmazkodás közti egyensúly mind részei a versengéshez és az együttmûködés-

hez szükséges készségek és attitûdök kiala-
kulásához vezetõ szocializációnak. A jelen
tanulmány ebben a kontextusban helyezke-
dik el. Munkánk legfõbb célja annak feltárá-
sa volt, hogy a magyar iskolák tanárai mi-
ként támogatják az együttmûködõ és a ver-
sengõ viselkedést a gyakorlatban, történjen
ez a támogatás tudatosan és szándékosan
vagy más módon.

A vizsgálat módszere

Az itt ismertetett vizsgálat egy nemzetközi
összehasonlító vizsgálat részeként született.
Alistair Ross, a London Metropolitan Egye-
tem professzora vezette az angol adatgyûjtést,
Marjanca Pergar Kuscer, a Ljubljanai Egye-
tem docense pedig a szlovén vizsgálatokat. A
kutatásban magyar részrõl Sándor Mónika és
Berkics Mihály, angol részrõl Sarah Smart,
Barbara Read és Merryn Huchings, szlovén
részrõl Cveta Razdevsek Pucko vettek részt
(Ross – Fülöp – Pergar Kuscer, 2006; Fülöp
és mtsai, 2007). Az ismertetett eredmények
csak a vizsgálat magyar iskolákban végzett
megfigyelésein alapulnak, és a teljes vizsgá-
latnak, amely a magyar iskolákban kiterjed-

tebb volt, mint az angolban és a szlovénben, csak egy részét képezik.
A vizsgálat három részbõl állt. A tanórák megfigyelését a tanárral készített interjú és a

megfigyelt osztályból három fiúval, majd három lánnyal készített fókuszcsoportos interjú
követte. A jelen írásban a valós iskolai gyakorlat megfigyelésére, azaz iskolák egy kis cso-
portjában felvett kvalitatív esettanulmányi anyagra fókuszálunk, hogy árnyaltabb képet al-
kothassunk a versengés és az együttmûködés megjelenési módjairól a nevelés világában, és
hogy olyan késõbbi vizsgálatok megindítását serkentsük , amelyek lehetõvé teszik a helyi
gyakorlatok speciális földrajzi és idõbeli kontextusban történõ részletes elemzését.

A tanári eljárásokat az oktatási rendszer két szintjén tanulmányoztuk: általános iskola
második osztályban tanító tanárok (8–9 évesekkel foglalkozók) és 10. évfolyamon taní-
tó középiskolai tanárok (16–17 évesekkel foglalkozók) munkáját figyeltük meg. Az álta-
lános iskolában majdnem minden tantárgyat ugyanaz a tanító tanított. A középiskolai
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Meglepő volt, hogy amikor a ta-
nulók vették észre a csalást a

verseny során, és ők szóltak a ta-
nárnak, minden általános isko-
lai tanár a destruktív versengés
jeleként értelmezte ezt, mellyel
szerintük társas kárt akartak

okozni versenytársuknak. Nem
vizsgálták meg, hogy volt-e igaz-
ságtartalma az állításoknak, vi-
szont minden esetben a csalást
jelentő tanulót marasztalták el
erkölcsileg („Törődj a saját dol-
goddal!”), nem pedig a csalást

elkövető tanulót. Mindez annak
ellenére történt, hogy mi, megfi-
gyelők láthattuk, a csalást jelen-
tő diáknak minden esetben iga-

za volt.
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szinten, az összehasonlító vizsgálatban, kizárólag a matematika- és az irodalomtanárok-
ra koncentráltunk.

Tanulmányunkat olyan budapesti iskolákra korlátoztuk, melyek átlagos iskolai teljesít-
ménnyel, megbecsültséggel és szülõi szociális háttérrel rendelkeztek. Mivel az általános
iskola szintjén erre vonatkozó összehasonlító statisztikák nincsenek, a kerületi Pedagó-
giai Szolgáltató Központokban kértünk kollégákat, hogy ilyen iskolát nevezzenek meg.
Mellõztük azokat az iskolákat, melyeket bármilyen oknál fogva különösen „jónak” vagy
„hátrányosnak” tartottak. Két különbözõ általános iskola összesen négy osztályában,
négy matematika- és négy olvasásórán, öt általános iskolai tanárt figyeltünk meg. Két kü-
lönbözõ gimnázium négy osztályában, négy matematika- és négy irodalomórát tanító
összesen nyolc középiskolai tanárt követtünk. Mindannyian nõk voltak. Az átlagkoruk 43
év volt, megközelítõen húszéves átlagos tanítási tapasztalattal.

A megfigyelt tanárok annyi információt kaptak, hogy a tanár-diák interakciókat vizs-
gáltuk, a megfigyelés kezdete elõtt nem hangzott el az „együttmûködés”és a „versengés”
szó. (3) A megfigyelések lehetõvé tették, hogy a minket érdeklõ jelenségeket természe-
tes helyzetükben vizsgáljuk, valamint hogy közvetlenül leírhassuk a tanárok viselkedé-
sét és gyakorlatát anélkül, hogy kizárólag saját beszámolóikra kellett volna támaszkod-
nunk viselkedésük és szándékaik kapcsán.

A megfigyeléseket három megfigyelõ végezte (Fülöp Márta, Sándor Mónika és Ber-
kics Mihály) az osztálytermek különbözõ pontjain ülve. Ketten közülük a terem hátuljá-
ban, egyikük a jobb, másikuk a bal sarokban. A harmadik megfigyelõ az osztállyal szem-
ben ült. A megfigyelés után a jegyzetekbõl közös jegyzõkönyv készült. A két általános is-
kolában összesen 4 olvasás- és 4 matematikaórát, a két középiskolában 4 irodalom- és 4
matematikaórát figyeltünk meg. Mind a tanár és a tanulók közötti, mind a tanulók egy-
más közötti interakcióit rögzítettük.

A megfigyeléseket a következõ, az angol és szlovén kollégákkal közösen kidolgozott
kategóriákba soroltuk és csoportosítottuk:

1. A tanár ösztönzi az együttmûködést.
2. A tanár ösztönzi a versengést.
3. A tanár ellenzi/szabályozza a versengést.
4. A tanár ellenzi/szabályozza az együttmûködést.
5. A tanulók versengenek.
6. A tanulók együttmûködnek.
7. A tanulók ellenállnak a versengésnek.
8. A tanulók ellenállnak az együttmûködésnek.
Ennek eredményeképpen egyértelmû megfigyelési mátrixot kaptunk, mely egyben ke-

retként segítette a látottak elemzését.
Az órák elemzése során különbséget tettünk strukturált (formális) és spontán versengés,

valamint strukturált (formális) és spontán együttmûködés között (Kohn, 1986; Sommer,
1995). Strukturált versengésre és együttmûködésre csak abban az esetben került sor, ami-
kor a tanár azt kezdeményezte. Strukturált versengõ feladatnak tekintettük azt, ha világo-
san megnevezett versenytársak voltak, a helyzetet versenynek/versengésnek nevezték, és
többé-kevésbé meghatározták a gyõzelem és a vesztés kritériumait is. Strukturált versen-
gésnek/versenynek tekintettük például azt, ha az osztályon belül egy-egy oszlopban ülõ
gyerekek matematikai problémák sorozatának megoldási gyorsaságában és pontosságá-
ban versenyeztek egymással. Strukturált kooperatív helyzetek akkor jöttek létre, amikor a
tanulóktól azt várták, illetve azt az utasítást adták nekik, hogy együttesen járuljanak hoz-
zá egy közös eredményhez egy világosan definiált csoport vagy páros tagjaiként. Voltak a
tanárok részérõl spontán, indirekt próbálkozások is arra, hogy versengést vagy együttmû-
ködést hívjanak elõ. Néha úgy tûnt, a tanárok tisztában vannak ezen spontán akciók cél-
jával és eredményeivel, néha azonban úgy tûnt, hogy ez egyáltalán nem tudatosodik ben-
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nük. A diákok közt is megfigyeltünk spontán versengéseket és együttmûködéseket, ame-
lyeket vagy közvetetten a tanár spontán beavatkozásai ösztönöztek, vagy pedig a diákok
saját, belsõ motivációjából származtak. A társas összehasonlítási folyamatokat, mint a
„Gyorsabb vagyok nálad!” típusú kijelentéseket, a spontán versengés példáiként kezeltük,
míg a proszociális aktivitások különbözõ formáit, mint a segítségnyújtást és dolgok egy-
mással való megosztását, a spontán együttmûködés példáiként értelmeztük.

Eredmények

Versengés az osztályban

A tanárok mind az általános iskolákban, mind pedig a középiskolákban adtak struktu-
rált versengési feladatokat a diákoknak. A nyolc megfigyelt általános iskolai tanóra so-
rán a tanárok összesen kilencszer adtak egyértelmûen versengõ strukturált feladatot, míg
a nyolc középiskolai tanóra során mindössze háromszor kaptak ilyen feladatot a tanulók.
Az általános iskolában csoportok, párok és egyének közt is volt versengés, a középisko-
lában csak egy alkalommal párok, két esetben pedig egyének között volt megfigyelhetõ.

Az egyik példa a strukturált versenyfeladatra Patakiné (4) matematikaóráján volt, ami-
kor a tanárnõ az osztályterem három padsora szerint három csoportot alakított ki, és a há-
rom csoportnak kellett versenyeznie egymással. A gyerekeknek egymás után kellett egy-
szerû matematikai feladatokat (összeadásokat) megoldaniuk a táblánál. Oda kellett futni-
uk a táblához, megoldaniuk egy feladatot, majd vissza kellett futniuk a helyükre. A gyor-
saságot és a helyes/helytelen megoldások számát egyaránt figyelembe vették a gyõztes
csoport meghatározásánál. A tanárnõ ezeket a kritériumokat elõre közölte. „Nem elég a
gyorsaság, jól is kell megoldanotok a példát.”

Amikor az általános iskolai tanárok olyan strukturált versenyfeladatokat jelentettek be,
melyekhez a gyerekeknek csoportokban kellett versenyezniük, akkor a gyerekek minden
esetben kitörõ lelkesedéssel reagáltak, felugráltak a helyükrõl, karjukat a levegõbe lendí-
tették, és angolul (!) kiabálták, hogy „Yeah!”. Ellenkezés és tartózkodás nem volt megfi-
gyelhetõ. A csoportversenyek során a gyerekek különösen aktívakká, izgatottakká váltak,
nagyon bevonódtak a feladatokba, és a legjobbjukat igyekeztek nyújtani. Nemcsak élvez-
ték ezeket a szituációkat, de minden olyan órán, amikor a tanár egy strukturált versengé-
si helyzetet mutatott be, még többet szerettek volna. A versengés egyéni formái nem vál-
tottak ki olyan nagy lelkesedést, mint a csoportosak.

Összesen 23 olyan esetet figyeltünk meg, amikor az általános iskolai tanárok a tanórák
alatt spontán ösztönözték a versengést a tanulók közt. A tanárok néha látszólag anélkül
hoztak létre versengést, hogy tudatában lettek volna tettük hatásának. A versengésre tör-
ténõ leggyakoribb közvetett ösztönzés akkor történt, amikor a tanár jutalmat ajánlott fel
azoknak, akik jól meg tudtak oldani egy feladatot, illetve azoknak, akik egy feladatot
gyorsabban vagy jobban meg tudtak oldani, mint mások. Például: „Piros pontot kap az,
aki jól dolgozott, aki elsõ lett, akinek jók az eredményei”, vagy „Ki tudja felsorolni az
összes magánhangzót egy ötösért?”, vagy „Ki nyithatja ki ezt a csomagot? Az, akinek hi-
bátlan az eredménye, és a leggyorsabb volt.” Ezek a helyzetek nem voltak ugyan nyíltan
versengésekként strukturálva, de az összehasonlítási aspektusok, a tanár által használt ki-
fejezések, mint az „elsõ”, és az, hogy a jutalom a gyorsaságtól függött, versengõ légkört
teremtettek.

Az általános iskolai tanárok különféle helyzeteket teremtettek, melyek során a gyere-
keknek lehetõvé vált, hogy nyíltan összehasonlíthassák magukat a többiekkel: „Azok,
akik tudják folytatni, tegyék fel a kezüket!” „Kinek van hibája?” „Aki gyorsan gondol-
kodik, már készen van. Hadd lássam!” „Az, aki okos, négyet mutat.” „Azok, akiknek
rossz az eredménye, üljenek le!” „Kérlek, mutasd meg, mennyi pontod van!” A tanárok
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néha nyíltan közöltek rangsorokat, vagy tudatták a gyerekekkel a másokhoz képest elfog-
lalt helyüket: „Tomi az elsõ!”

A jelentkezés (karfelemelés) a versengés olyan formája, mely alapvetõen és strukturá-
lisan be van építve a frontális osztálytermi oktatás folyamatába. A tanítási és tanulási fo-
lyamat nem egyéni vagy diádikus tanár-diák helyzetben történik, ahol a diák teljesen ak-
tív lehetne, hanem csoporthelyzetben, ahol az egyéni aktivitás lehetõsége korlátozva van.
Ezért a frontális órák kevés alkalmat adnak a leleményesség megmutatására, miközben
sok gyerek el akarja érni, hogy õt szólítsák fel. Megfigyeltük, hogy a tanárok állandóan
kérdésekkel ösztönözték ezt a fajta versengést: „Ki tudja megmutatni a számot a vonal-
zón?”, „Ki olyan okos, hogy tudja a választ erre?”, „Ki meri hangosan felolvasni?”, „Ki
emlékszik, mirõl szólt az elõzõ óra?”, „Ki tudná ezt újra megcsinálni, jobban, mint az
elõbb?”. Ezek a kérdések ilyen válaszokra sarkallták a gyerekeket: „Én meg tudom csi-
nálni!”, „Én vagyok!” Azzal, hogy a tanárok arra ösztönözték a tanulókat, hogy helyez-
zék önmagukat az elõtérbe, szerették volna – sõt a megfigyelések szerint nemcsak szán-
dékukban állt, hanem sikerült is nekik – ténylegesen motiválni a tanulókat a versengõ
részvételre, még ha a jutalom nem is volt megfogható (például piros pont, nyuszi pecsét
stb.), hanem inkább társas vonatkozású, vagyis: „Én legyek az, aki tudja!”

A jelentkezés során több különbözõ típusú versengési technikát figyeltünk meg a ta-
nulók részérõl: félig felálltak az asztalnál, hogy láthatóbbak legyenek; nyöszörgés és kö-
hécselés; a kar ide-oda lóbálása (mivel a tanárok elõbb észreveszik a mozgásokat, mint
az inaktív „tárgyakat”); kétségbeesve kiabálták, hogy „Én! Én!”, vagy hogy „Én tudom,
én tudom!” Örültek, ha a tanár õket szólította fel, és csalódottak voltak, ha a tanár más-
valakit kérdezett. Néha csak gesztusokkal és grimaszokkal jelezték mindezt, néha azon-
ban hangot is adtak érzelmeiknek. A diákok a tanárral való együttmûködésben is verse-
nyeztek. A tanár megkérdezte: „Ki segít szétosztani a könyveket?”, és a gyerekek próbál-
tak túltenni egymáson.

A tanulók legtöbb versengési viselkedésére a strukturált versenyeken kívül került sor,
spontán kialakulva. A jelentkezésektõl eltekintve a gyerekek esetében 63 alkalommal
tudtunk versengõ viselkedésformákat azonosítani.

A középiskolai tanárok az általános iskolai tanárokéhoz nagyon hasonló módszereket
alkalmaztak. Például egy matematikaórán a tanár egy feladatot mutatott az osztálynak.
„Jutalmat kapnak azok, akik elsõként oldják meg a feladatot – mondjuk az elsõ három
kap jutalmat.” A diákok elkezdtek dolgozni a feladaton, és amikor az elsõ három elké-
szült, a tanár lezárta a versenyt. „Rendben. Megvan a harmadik is!”

A strukturált versenyhelyzetekben a középiskolás diákok többféleképpen viselkedtek.
Többségük egyedül, a versenytársak felé mutatott érdeklõdés nélkül dolgozott a kapott fel-
adaton, habár voltak tanulók, akik folyamatosan azt próbálták megtudni, hol tartanak a töb-
biek a feladat megoldásában, vagy megpróbálták lemásolni mások megoldásait (csalni/pus-
kázni). A diákok néha észrevették ezt, és „együttmûködtek”, hagyták, hogy osztálytársaik
másoljanak róluk annak ellenére, hogy közben versenyben voltak egymással. Mindössze
egyszer láttuk, hogy egy diák a szabályoknak megfelelõen eltakarta a megoldását.

A versengésre való spontán ösztönzéssel kapcsolatban a középiskolában csak kilenc
olyan esetet figyeltünk meg, ahol a tanár megpróbálta közvetett vagy közvetlen társas
összehasonlítással motiválni a diákokat, hasonló technikákat alkalmazva, mint az általá-
nos iskolai tanárok tették. A példák a következõk voltak: frontális kérdések, mint a „Ki-
nek volt minden megoldása hibátlan? Tedd fel a kezed!”; jutalomadás (például egy csil-
lag, mint az általános iskolában) az egész osztály elõtt azoknak, akik hibátlanul dolgoz-
tak; vagy közvetlen összehasonlítások a diákok közt, mint az „ez sokkal jobb”; vagy a
rangsor felállítása aszerint, hogy ki végez a leggyorsabban.

A jelentkezés és a tanár általi felszólítás kapcsán ritkábban figyeltünk meg versengést
a középiskolás diákok, mint az általános iskolások között, és néha még nevetés is támadt
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az osztálytársak között, ha egy gimnazista diák, mint egy másodikos kisgyerek, „Én!
Én!”-t mondott, amikor azt akarta, hogy a tanár õt válassza. Minden vizsgált gimnáziu-
mi osztályban volt szabály arra vonatkozóan, hogy aki mondani akar valamit, annak fel
kell tennie a kezét. Mégis sok olyan helyzet volt, amikor beszélgetés alakult ki a diákok
és a tanár között, a szabály érvényét vesztette, és a diákok szabadon, a tanár nyílt bele-
egyezése nélkül, viszont kimondatlan engedélyével kapcsolódhattak be a beszélgetésbe.
Konfliktus alakult ki, ha egyszerre több diák kapcsolódott be a beszélgetésbe, és ezért
felemelték a hangjukat, így versengve a tanár figyelméért, vagy mikor néhány tanuló je-
lentkezett, míg mások (a tanárral egyetemben) ignorálták õket, és párhuzamosan folytat-
ták a beszélgetést.

A „jelentkezési” versengéstõl eltekintve 18 alkalommal figyeltünk meg spontán ver-
sengést középiskolások között. A diákok többször is versengõként értelmeztek egy nyil-
vánvalóan nem versengõ feladatot. Például egy egyéni feladat után egy diák bejelentet-
te: „Én nyertem!”, egy matematika órán pedig, mikor egy diák látta, hogy jó a megoldá-
sa, körbenézett az osztályban és egy V-t („victory”, azaz gyõzelem) mutatott társainak,
mintha olimpiai bajnok lett volna. A diákok egymás eredményeire is kíváncsiak voltak,
és össze is hasonlították õket. Azok, akiknek nem voltak olyan jók az eredményeik, igye-
keztek takarni õket, míg azok, akiknek jobb volt az eredményük, mint osztálytársaiké,
elégedettek voltak.

Az irodalomórákon az osztálytársak közti spontán versengés hosszú intellektuális vi-
tákon keresztül jelent meg. Próbáltak egyre jobb és jobb érveket felhozni, valamint lát-
ható volt, hogy a fiúk annak érdekében, hogy magukra irányítsák a figyelmet – különö-
sen a lányokét –, humort is alkalmaztak érvelésükben. Megfigyeltük, hogy egy jó érv
után körbenéztek, hogy láthassák érvelésük hatását.

Az általános iskolákban általában az egész osztály aktív volt a strukturált versengések
alatt, és mikor a tanár spontán módon ösztönözte a versengést, nagy többségük reagált.
A gyerekek csak nagyon ritkán álltak el a versengéstõl. Nem ez volt a helyzet a középis-
kolákban. Sem a strukturált versengés, sem pedig a spontán ösztönzés nem részesült
olyan lelkes fogadtatásban, mint az általános iskolásoknál. A versengés inkább a viselke-
désükre hatott, hiszen a diákok többsége keményebben, koncentráltabban és komolyab-
ban dolgozott, ha versenyeztek. Kérték a tanárt, hogy pontosan magyarázza el a versen-
gés kevésbé tisztázott körülményeit, és motiváltak voltak a tanár elõírásai szerinti versen-
gésre. Ezen kívül sokkal élénkebbek lettek, és keményebben dolgoztak, ha felmerült egy
potenciális jutalom (jó jegy) lehetõsége, de reakciójuk nem tûnt olyan erõsnek, és nem
járt láthatóan magasabb aktivitási szinttel (mint az általános iskolásoknál történt) azok-
ban az esetekben, mikor a tanár közvetve akart versengést kiváltani.

A versengés szabályozása

Külön figyelmet szenteltünk annak, hogy a tanárok milyen módon alakították ki, irá-
nyították, szabályozták és gátolták meg a diákjaik közti versengést, valamint annak,
hogy milyen helyzetekben avatkoztak – vagy nem avatkoztak – be. Az általános iskolai
megfigyeléseink során összesen 39 példát találtunk olyan helyzetekre, amikor a tanár
megpróbálta szabályozni, kontrollálni vagy meggátolni a diákok közti versengést, ami
azt mutatja, hogy sokkal több interakció kapcsolódott a már kialakult versengés kezelé-
séhez, mint a versengés elindításához. A középiskolákban kevesebb versengési szituá-
ció volt, így kevesebb szabályozó intervencióra is volt szükség, mindösszesen nyolc
ilyet számoltunk össze.
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1. A megfelelõ körülmények kialakítása
A szabályozás egyik típusa a versengési folyamatokhoz szükséges körülmények kiala-

kítására irányult. Például ahhoz, hogy a tanulók a megfelelõ mértékben tudjanak kon-
centrálni, viszonylagos csendre volt szükség. Ezért az általános iskolai tanárok próbálták
fegyelmezni azokat, akik nem voltak csendben, zavarva ezzel a többiek munkáját. „Má-
té, kérlek, tiszteld meg azzal a társadat, hogy nem zavarod” – mondta a tanár egy fiúnak.

2. A szabályok betartása
A versengés irányításának egyik fontos aspektusa az, hogy a tanárok milyen módon

hoznak létre korrekt versengési folyamatot, és hogyan ellenõrzik, hogy a diákok betart-
ják-e a versengés szabályait. A tanárok indirekt módon ösztönözhetik a tisztességtelen
versengést a tanulók között, ha nem fegyelmezik meg a szabálytörõket. Például ha a ta-
nár feltesz egy kérdést, a szabály az, hogy jelentkezni kell, majd várni, míg a tanár fel-
szólítja az illetõt. Ha egy gyerek bekiabálja a választ, és nem jelentkezik, a tanárnak kont-
rollálnia kellene ezt a fajta viselkedést. Valójában a gyerekek nagyon sokszor megszeg-
ték a „felszólításig várakozás” szabályát. A tanárok igen különbözõ módon reagáltak er-
re. Néha egyáltalán nem reagáltak (hagyták, hogy a szabálysértõ megússza), néha pedig
kijelentették, hogy ez nincs rendjén, és hangsúlyozták a szabályt. A világos szabály és a
szabály betartása monitorozásának hiánya alapvetõen stabilan tartotta a szabálysértõk
számát az osztályokban.

Az általános iskolai tanárok a strukturált versenyfeladatokban is biztosítani akarták a
szabályok követését: „Ha beszéltünk egy szabályról, és egyetértettünk vele, akkor tarta-
nunk kell magunkat hozzá.” A csalást is igyekezték megakadályozni, ha észrevették (ez
háromszor történt meg). Egy matematikaórán csak azoknak a gyerekeknek kellett felten-
niük a kezüket, akik legalább öt piros pontot gyûjtöttek helyes megoldásaikkal. Egy fiú,
annak ellenére, hogy nyilvánvalóan nem gyûjtött elegendõ pontot, felemelte a kezét. A
tanár ezt észrevette, és odafordult hozzá: „Késõbb beszélünk errõl négyszemközt. Most
megkapod a jutalmat, mint a többiek, de ezt meg fogjuk beszélni!” – és így is tett a szü-
netben. Egy másik példa: „Barbara, ne nézd Dávid munkáját! Próbáld a saját eszedet
használni!”, vagy „Ne vegyél titokban plusz levegõt!” (amikor arról folyt a verseny, hogy
ki tud egy levegõvétellel a legtovább beszélni).

Meglepõ volt, hogy amikor a tanulók vették észre a csalást a verseny során, és õk szól-
tak a tanárnak, minden általános iskolai tanár a destruktív versengés jeleként értelmezte
ezt, mellyel szerintük társas kárt akartak okozni versenytársuknak. Nem vizsgálták meg,
hogy volt-e igazságtartalma az állításoknak, viszont minden esetben a csalást jelentõ ta-
nulót marasztalták el erkölcsileg („Törõdj a saját dolgoddal!”), nem pedig a csalást elkö-
vetõ tanulót. Mindez annak ellenére történt, hogy mi, megfigyelõk láthattuk, a csalást je-
lentõ diáknak minden esetben igaza volt.

Az általános iskolai tanárok tulajdonképpen csak egyharmadát vették észre a megfi-
gyelõk által észlelt csalásoknak, emiatt a szabálytalan versengés észrevétlenül maradt,
sõt a tanuló, aki megszegte a szabályokat, megtapasztalhatta, hogy lehetséges elõbbre
jutni csalással, és ezt csak a tekintélyszemélynek (a tanárnak) áll jogában szabályozni, a
közösség és az egyenrangú felek nem kontrollálhatják. Azokat az eseteket leszámítva,
mikor engedély nélkül kiabálták be a megoldásokat, nyolcszor figyeltünk meg csalást a
versengés során: mások munkájának lemásolása (2), az eredmények hamis átjavítása (5),
a jó eredmény lemásolása a tábláról (1).

A középiskolákban többször is megfigyelhettük, hogy a diákok egymás munkáját má-
solják egy egyéni/versengési feladat során, de egyszer sem történt meg az, hogy egy di-
ák, aki észrevette a csalást, jelentse azt a tanárnak. Épp ellenkezõleg, bizonyos szolidari-
tás övezte ezeket a diákokat, és még verseny esetén is engedték a diákok, hogy társaik le-
másolják megoldásaikat. A tanárok, amikor észrevették a csalást, igyekeztek gátat vetni
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az „együttmûködés” ezen formájának, és emlékeztették a diákokat arra, hogy egyedül
dolgozzanak.

3. Az egyenlõ lehetõségek megteremtése
A tanárok néha próbálták elvenni a túlságosan versengõ gyerekek kedvét, és megpró-

bálták biztatni a kevésbé aktív diákokat, ezzel próbálván azonos lehetõségeket teremteni
mindenki számára. A leggyakoribb példa erre az volt, hogy nem szólították fel azokat,
akik karjukat feltéve versenyeztek a válaszadás lehetõségéért, míg azokat, akik passzívak
és inaktívak voltak, szándékosan felszólították. Néha ehhez egy-egy nyílt megjegyzés is
társult: „Nem karom mindig Orsi válaszát hallani”, vagy „Most olyan valakit szeretnék
hallani, aki még nem olvasott ma”, vagy „Nem fair, hogy mindig ugyanazok válaszol-
nak”. Ha nem magyarázták el világosan a szabályokat, valószínûbb volt, hogy az adott
szabályt megszegik, és egy diák, akit nem kérdeztek, bekiabálja a választ, nem hagyva
teret azoknak, akik passzívak voltak, vagy betartották a szabályokat.

4. A gyõzelem és vesztés kezelése
A viselkedésszabályozás másik típusa a versengõk közti személyközi kapcsolatokhoz

kapcsolódott, elsõdlegesen a nyertesek vagy a jobban teljesítõ gyerekek gyengébbekkel
szemben tanúsított viselkedéséhez. Például a tanárok nem szerették, ha a diákok nyíltan
örültek gyõzelmüknek, ha mondjuk boldogan felugrottak. „Nem szeretem ezt a viselke-
dést. Szomorú vagyok!” – mondta a tanár. Az én felnagyítást például, ha valaki hango-
san hívta fel a tanár figyelmét arra, hogy készen van, és ezzel hencegett, kiváltotta a ta-
nári intervenciót. Ha egy gyerek azzal dicsekedett, hogy egy feladatlapot kapott a tanár-
tól jutalomként, amiért õ volt a leggyorsabb, a tanár a következõt mondta: „Nem azért
adtam a feladatlapot, hogy dicsekedj vele, hanem hogy megcsináld!” A gyengébbekre
irányuló figyelem úgy jelent meg, hogy a diákok nyílt utasítást kaptak arra, hogy figyel-
jenek azokra, akik kevésbé ügyesek, például lassítsanak.

A tanárok igyekeztek a vesztesekkel is foglalkozni. Ha valaki szomorú lett amiatt,
hogy veszített egy játékban, a tanár megértõ és empatikus volt. „Tudom, hogy fáj, hogy
nem nyertél, de próbáld meg elviselni.” Az egyik tanítónõ vigasztalt és biztatott egy di-
ákot, aki lassabban oldott meg egy feladatot, mint egy osztálytársa. „Igen, õ nagyon
ügyes volt, de te is mindjárt készen leszel.” Az egyik tanár, aki el akarta kerülni a vesz-
tés negatív hatásait, még az eredményeket is megpróbálta befolyásolni, hogy a verseny
döntetlenre végzõdjön. Egy strukturált versenyben elszenvedett vereség után megfigyel-
tük, hogy a tanulók a csoporton belül megszidták egymást, de azt is megfigyeltük, hogy
a vesztes csoport megtapsolta a gyõzteseket.

5. A destruktív versengés kontrollálása
A versengés destruktív formáira is láttunk példákat, habár csak kevés esetben: például

az „ellenfél” becsmérlése; azt mondani a tanárnak, hogy ne adjon ötöst az egyik diáknak;
mások eredményeinek leértékelése; az ellenfél megütése vagy meglökése; harmadik fél-
lel szembeni összefogás; a gyengébben teljesítõ tanulók lebecsülése.

Az általános iskolai tanárok számos alkalommal figyelmen kívül hagyták, amikor a ta-
nulók kifejezték a megvetésüket a gyengébb tanulókkal szemben, akik több hibát vétet-
tek, vagy néhány példát rosszul oldottak meg. Nem kérték arra a gúnyolódó gyerekeket,
hogy legyenek megértõbbek kevésbé ügyes társaikkal szemben.

A destruktív versengés gyakoribb volt a középiskolában. Például mikor egy diáklány
jól válaszolt egy kérdésre, és két csillagot kapott a tanártól (akinek óráján 5 csillag
egyenlõ volt egy ötössel), az egyik lány odafordult padtársához, és fennhangon megkér-
dezte: „Miért neki súgtad meg a megoldást, és nem nekem?”, nyilvánvalóan azzal a szán-

Is
ko

la
ku

ltú
ra

 2
00

9/
3–

4

52

2009-3-4.qxd  2009.03.02.  9:35  Page 52



dékkal, hogy leértékelje a lány teljesítményét az osztály elõtt, azt az üzenetet kommuni-
kálva nekik, hogy nem a lány volt az, aki tudta a választ, hanem valaki más.

Irodalomórákon a viták során fõként a fiúk lekicsinylõen nevettek egymás érvein, ci-
nikus megjegyzéseket tettek, megpróbálták az osztályt a vitapartner ellen fordítani stb. A
viták érzelmi intenzitása gyorsan emelkedett és rövid idõ alatt eléggé kaotikus helyzet
alakult ki. Az ilyen órák egyikén a tanárnak erõteljesen közbe kellett lépni, amikor a Dan-
te Isteni színjátékáról folytatott vita a fiúk közt agresszív szócsatává vált: „Van egy sor-
rend, adj teret mindenkinek, hogy elmondhassa más is a véleményét, hagyj másokat is
megszólalni, ne szakítsd félbe a társadat, hallgasd végig a társadat stb.”

Amikor egy fiú a vita során azt mondta az osztálytársáról: „Ez õrült!”, a tanár ezt mon-
da neki: „Fiatalúr, tartózkodj az ilyen jellegû megjegyzésektõl. Fogalmazd meg a mon-
dandódat egy elfogadhatóbb formában!” A tanár akkor is közbelépett, amikor egy diák
lenézõen nevetett egy osztálytársán, aki épp jutalmat kapott. „Miért nem nevetsz így ak-
kor, amikor te kapsz jutalmat a jó eredményedért?”

Együttmûködés az osztályban

Mind az általános iskolai, mind pedig a középiskolai tanárok kialakítottak olyan hely-
zeteket, melyekben a párok vagy a csoporttagok közti kooperáció szükséges részét ké-
pezte a feladat teljesítésének. Öt ilyen helyzetet figyeltünk meg a nyolc megfigyelt álta-
lános iskolai órán és csak kettõt a nyolc megfigyelt középiskolai órán. Egyet leszámítva
a strukturált kooperatív aktivitás minden esetben valójában versengés volt, az együttmû-
ködés csak hallgatólagos, és nem nyílt része volt a javarészt versengõ helyzeteknek. Egy
általános iskolai olvasásórán a gyerekeknek párokban dolgozva kellett szavakat megta-
lálniuk egy szövegben. A tanár a helyzet versengési aspektusát ösztönözte leginkább:
„Az a páros, amelyik jól dolgozik, és elsõként lesz kész, kap egy pecsétet” (egy nyúlfi-
gurát). A feladat végeztével a tanár a következõt mondta a diákoknak: „A hibátlanul dol-
gozó párok tegyék fel a kezüket! Azok a párok, akiknek egy hibája volt, tegyék le a ke-
züket stb.” Ezzel nyilvánvaló rangsort állított fel a párok között, és megjutalmazta a leg-
jobb párt.

A versengési helyzetekben a feladatok különbözõ szintû együttmûködést követeltek
meg a tagoktól. Amikor matematikaórán csoportonként kellett a gyerekeknek a táblához
futni, majd a táblánál feladatokat megoldani, melynek következtében a csoport eredmé-
nye tulajdonképpen az egyéni eredmények összeadódásából állt össze, csak alacsony
szintû együttmûködésre volt szükség. A megfigyelt helyzetek közül a gyerekeknek mind-
össze két esetben volt szükségük összefogásra és arra, hogy közösen gondolkodjanak. Az
egyik ilyen eset az volt, amikor a gyerekeknek kisebb csoportokban kellett matematika-
feladatokat megoldaniuk, miközben ezek a kiscsoportok versenyeztek egymással.

Azokban a helyzetekben, amelyekben versengésre és együttmûködésre egyszerre volt
szükség, a tanárok nagyobb figyelmet fordítottak a feladatok versengõ aspektusára, a
szabályok, prioritások hangsúlyozására (inkább pontosság, mint gyorsaság) stb. Pár meg-
jegyzés azt mutatta, hogy emellett a kooperatív aspektust is figyelemmel kísérték: példá-
ul mikor a gyerekek kisebb csoportokban dolgoztak, a tanár így szólt: „Összedughatjá-
tok a fejeteket az egyik asztalnál.” Késõbb így folytatta: „Kérlek, segítsetek a párotok-
nak, de úgy, hogy a többieket ne zavarjátok!” A verseny végén, amikor az osztály közö-
sen beszélte át a megoldásokat, a tanár észrevette, hogy néhány páron belül különböztek
a megoldások, tehát nyilván egyénileg dolgoztak, miközben össze kellett volna fogniuk.
Azt mondta: „Miért nem dolgoztatok egyformán? A lényeg az volt, hogy segítsetek egy-
másnak!” Amikor a páros munka alatt az egyik gyerek magára hagyta párját, hogy kime-
hessen a mosdóba, így szólt: „Ez a legalkalmatlanabb pillanat!” – utalva arra, hogy a lány
magára hagyta partnerét a munkával.
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A középiskolában két strukturált kooperatív feladat volt, mindkettõ irodalomórán. Az
egyikben egy kvízt kellett megoldani, amihez pároknak kellett együtt dolgozni. Habár az
összes hibátlan megoldást mutató párnak ötös járt, a tanár folyamatosan versengést ser-
kentõ megjegyzéseket tett, mint: „Hadd lássam, melyik pár készül el elõször!”, együtt-
mûködési helyzetbõl párok közti versengési helyzetet teremtve ezzel. A másik egy közös
drámajáték volt. A tanár kis csoportokat alakított ki, majd minden csoportnak egy ismert
ideológiát (felvilágosodás, pozitivizmus, kereszténység stb.) kellett képviselnie, és a ta-
goknak érvelniük és vitázniük kellett. A feladathoz közös erõfeszítésre volt szükség an-
nak érdekében, hogy megtalálják a legjobb érveket a csoporton belül, valamint hogy ala-
posan oda tudjanak figyelni a csoporttagok érveire. A diákok csoportközi indulatos, ver-
sengõ vitába fordították a feladatot annak ellenére, hogy erre semmiféle jelzést nem kap-
tak a tanártól.

Az általános iskolában megfigyelt 16 és a 12 középiskolai spontán tanári intervenció,
melyeknek az volt a céljuk, hogy ösztönözzék a kooperációt, tulajdonképpen nagyon kü-
lönböztek természetükben, és inkább proszociális viselkedésre utaltak, mint együttmûkö-
désre. A spontán ösztönzés egyik általános iskolai példája az volt, hogy a gyerekeket az
erõforrások megosztására kérték, míg egy másik során arra, hogy mûködjenek együtt a
szabályok betartásában, hogy megfelelõek legyenek a körülmények a munkához, példá-
ul így: „Ne zavard a társaidat olvasás közben!”. A tanárok a gyerekek empátiáját is fej-
leszteni próbálták azzal, hogy azt mondták: „Gyorsan válassz! Így a többieknek nem kell
rád várni!”, vagy „Nem kéne ezt csinálnod, az egész csoport rád vár!”. Amikor a tanár
valakit az osztály elõtt megdicsért, és arra kérte õket, hogy tapsolják meg azt, aki a di-
cséretet kapta, arra a képességre szocializálta õket, hogy közösen, csoportként tudják el-
ismerni egy másik személy jobb eredményét.

Az intellektuális segítségre és a közös problémamegoldásra való ösztönzés nagyon rit-
ka volt a strukturált versengés jelenléte nélkül. Az egyik ilyen példa az volt, amikor egy
általános iskolai matematikaórán egy fiú rosszul oldott meg egy feladatot, és a tanár er-
re reagálva megkérdezte az osztályt: „Gondolkodjunk együtt, és találjuk meg, hol vétett
hibát.” Egy középiskolai matematikaórán a tanulók egyedül dolgoztak egy feladaton, de
a tanár azt mondta nekik: „Segíthettek egymásnak, ha nem megy egyedül.”

Az általános iskolában 30 esetben figyeltünk meg spontán együttmûködést. Ez keve-
sebb mint a fele a spontán versengésként kategorizált viselkedésformák számának (63).
Az együttmûködés legáltalánosabb formája a dolgok megosztása és a segítségnyújtás volt.
Ezek azonban nem kétoldalú együttmûködések voltak, hanem egyoldalú interakciók, pél-
dául, hogy egy gyerek adott egy tollat a másiknak, a könyv közös használata vagy annak
megmutatása a könyvben, hogy éppen hol tartott az osztály az olvasásórán. A kooperáció
egy másik formája akkor történt, amikor a gyerekeknek közösen, csoportként kellett egy
szöveget hangosan felolvasni vagy egy verset felidézni. Ezekhez a tevékenységekhez ar-
ra volt szükség, hogy a gyerekek alkalmazkodjanak egymás ritmusához és sebességéhez,
hogy egy átfogó, közös produktummal állhassanak elõ. Mindössze kétszer figyeltünk meg
olyat, hogy a gyerekek spontán módon elkezdtek megbeszélni egy feladatot, közösen dol-
gozva rajta, vagy hogy kijavították egymás hibáit. Viszont gyakrabban történt meg, hogy
miközben a gyerekeknek önállóan kellett volna dolgozni, egy diák megsúgta a választ egy
másiknak, vagy megmutatta a megoldását neki, hogy az lemásolhassa, vagyis olyan hely-
zetek, amelyek felfoghatók a szolidaritás jeleiként, de felfoghatók tisztességtelen, szabályt
szegõ viselkedésekként is, hiszen egy az önálló munkával szemben felállított nyílt elvá-
rást szegtek meg velük. Az együttmûködés egyik destruktív formáját háromszor figyeltük
meg: amikor két gyerek szövetségre lépett egy harmadik ellen, és közösen árulták be a ta-
nárnál azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy ártsanak neki.

A nyolc középiskolai óra alatt 21 spontán kooperatív akciót figyeltünk meg: ezek a
megosztás, a segítségnyújtás és a magyarázás. Amikor a diákoknak párokban kellett dol-

Is
ko

la
ku

ltú
ra

 2
00

9/
3–

4

54

2009-3-4.qxd  2009.03.02.  9:35  Page 54



gozni, az együttmûködés különbözõ szintjeinek széles skáláját figyelhettük meg. Voltak
párok, ahol csak egy diák dolgozott, a másik semmit sem csinált, máshol az egyik fél dol-
gozni akart, de a másik fél szándékosan zavarta a munkában, voltak olyan diákok, akik
példásan összefogtak, és volt három pár, akik más párokkal kezdtek összedolgozni (ha-
bár ez ellene volt a páros versengés nyílt szabályainak). A tanár nem figyelte a kooperá-
ció minõségét, nem tett semmilyen erõfeszítést arra nézve, hogy a diákokat a jobb együtt-
mûködésre szocializálja.

Megfigyeltük, hogy a diákok az egyéni feladatoknál, sõt még az egyéni versenyeknél
is segítettek egymásnak. Ebben az utóbbi esetben két norma állt szemben egymással: az
egyéni eredményesség normája, mely azt mondja, hogy a diáknak versenyeznie kell, jobb
és jobb eredményekre kell törekednie, és a tanulók közti szolidaritás és együttmûködés
normája. Ha egy jól felkészült tanuló nem akarja megosztani az eredményeit a többiek-
kel, hamar népszerûtlenné válik osztálytársai között. Egy esetet leszámítva a diákok
megszegték az egyéni versengés szabályait, és válaszoltak, segítettek, ha egy osztálytár-
suk arra kérte õket.

Mind az általános iskolában, mind pedig a középiskolában láttunk olyan diákokat, akik
kerülték az együttmûködést. Például amikor olyan diákok dolgoztak inkább egyedül,
vagy csináltak mást, akiknek csoportban kellett volna dolgozniuk. A középiskolában vol-
tak páran, akik csak passzívan vettek részt a csoportmunkában, és nem járultak hozzá a
közös eredményhez, sõt még ártottak is a munkának. A segítségadás és a dolgok megosz-
tásának megtagadására a közép- és az általános iskolában is megfigyeltünk példákat.

Az együttmûködés szabályozása

Az általános iskolai tanárok feltûnõen kevesebbszer szabályozták a kooperációt, mint
a versengést (csak 10-szer a 39-cel szemben). Kiegyensúlyozottabb volt a helyzet a kö-
zépiskolában (10-szer a 8-cal szemben). Ezek fõleg olyan helyzetek voltak, amikor a ta-
nulóknak egyedül kellett egy feladaton dolgozni, és ehelyett segíteni próbáltak egymás-
nak. Pédául az egyik tanár azt mondta: „Ne mondd el a szomszédodnak! Nem azért, mert
titok, hanem mert azt szeretném, hogy egyedül jöjj rá a megoldásra!” Versengési helyze-
tekben a diákok közti együttmûködés csalásnak minõsült, és a tanárok próbálták is meg-
állítani, szabályozni és megvédeni a versengés szabályait. Ha nem versenyhelyzet volt, a
tanárok az esetek többségében engedték az egymás mellett ülõ diákoknak, hogy röviden
megbeszéljék a feladatokat és a megoldásokat még akkor is, ha világosan megfogalmaz-
ták, hogy egyéni munkát várnak el. Frontális oktatási helyzetben viszont nem engedték a
diákoknak, hogy egymás közt tisztázzák kérdéseiket, ehelyett arra kérték õket, hogy a ta-
nárokhoz forduljanak segítségért.

Különösen érdekesek voltak azok a példák, amikor a középiskolai és az általános is-
kolai tanárok egyaránt gátolták a kooperációt, még ha ez is lett volna a tanulók feladata,
vagy megakadályozták a spontán módon kialakult együttmûködést. Például a csoportver-
seny során, amikor is a csoporttagoknak közösen kellett volna megbeszélniük a csoport
megoldásait, Pogány tanárnõ arra kérte õket, hogy halkan dolgozzanak, Pataki tanárnõ
pedig azt mondta, hogy ne segítsenek egymásnak, és ne mondjanak egymásnak semmit.

Egyik általános iskola tanárai azzal aknázták alá a kooperációt, hogy nem tartatták be
a szabályokat: nem fegyelmezték meg azokat a gyerekeket, akik úgy kiabálták be a vá-
laszokat, hogy nem várták meg, hogy felszólítsák õket – ami pedig explicit szabály volt.
Azok a gyerekek, akik magasba tett karral szépen várták, hogy felszólítsák õket, látható-
an csalódottak voltak, és az óra elõrehaladtával õk maguk is fokozatosan szabályszegõk-
ké váltak. A tanári szabályozás hiánya csökkent kooperációt és tisztességtelen versengést
eredményezett.
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Megvitatás

A proszocialitás és a többi állampolgárral való hatékony együttmûködés képessége jel-
legzetesen része a „jó állampolgár” képének. A versengõ világban való sikeresség képes-
sége és az, hogy az egyén képes konstruktívan versengeni, hagyományosan hiányzik eb-
bõl a leírásból. Pedig a konstruktív versengés képessége – például az olyan versengõ kap-
csolat kialakítására és fenntartására való képesség, mely hozzájárul a felek fejlõdéséhez,
és a legjobbat hozza ki belõlük, miközben betartják a versengés, az egymás iránti tiszte-
let és együttmûködés szabályait – fontos tulajdonság egy olyan társadalomban, amely na-
gyon sokféle helyzetben hoz létre versenyhelyzetet, a mindennapi élettõl egészen a gaz-

daság és a politika világáig.
Az állampolgáriságra való nevelés külön-

bözõ szinteken zajlik: kognitív szinten, pél-
dául tudás átadása a társadalom mûködésé-
rõl, állampolgári jogokról és kötelességekrõl
stb.; az attitûdök szintjén, például a társada-
lom tagjai közti toleráns, nem diszkrimina-
tív, tiszteletteljes kapcsolat kialakításával
(versengõ és együttmûködõ kapcsolatokban
egyaránt); és viselkedéses szinten, olyan ké-
pességek kialakításával, melyek lehetõvé te-
szik azt, hogy az egyén intelligens, felelõs-
ségteljes, tisztelettudó állampolgárként mû-
ködjön, aki a tõle telhetõ legjobb módon já-
rul hozzá a társadalomhoz.

Ebben a tanulmányunkban az együttmû-
ködõ és a versengõ attitûdökhöz és viselke-
déses kompetenciákhoz kapcsolódó „rejtett
tantervet” vizsgáltuk egy olyan társadalom-
ban, amely húsz évvel a rendszerváltás után
még mindig átmeneti társadalom. A szocia-
lista idõszakban ideológiailag támogatták a
kollektív és közösségi érdekeket, gátolva a
versengést, a jelenlegi kapitalista piacgazda-
ságban viszont az egyénen és érdekein van a
hangsúly. A magyar társadalom reakciója er-
re a kihívásra a felerõsödött individualizmus
(House és mtsai, 2004), amelynek gyökerei
már jelen voltak a szocializmus korában is
(Hunyady, 1998; Hollós, 1980), valamint a

túlfûtött versengés (Fülöp, 1999, 2004) és a közösség iránti érdeklõdés hiánya (Macek és
mtsai, 1998). Pedig egy frissen létrejött piacgazdaságban és demokráciában olyan mun-
kaerõre van szükség, amely amellett hogy versengõ és vállalkozó szellemû, képes az
együttmûködésre is.

Megfigyeléseink szerint, miközben a Nemzeti Alaptanterv (2003) javarészt az együtt-
mûködés ösztönzésérõl beszélt, a tanárok inkább olyan „állampolgárokat” nevelnek, akik
versengõk, és nem annyira együttmûködõk. A tanárok szándékosan és spontán módon is
jobban támogatják a versengést a gyakorlatban: többször alkalmaznak versengõ problé-
mamegoldást, mint kooperatívat; sokkal több interakciójuk van azokkal a diákokkal, akik
növelni akarják saját versenyszellemüket; több idõt töltenek a versengés különbözõ as-
pektusainak szabályozásával, mint a hatékony kooperáció oktatásával. A segítségnyúj-
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tást, a megosztást és a gondoskodást mint polgári erényeket megerõsítették és jutalmaz-
ták is, de a magasabb szintû együttmûködést, mint a tényleges közös munka és problé-
mamegoldás, már nem. Még ha a tanárok kombinálják is a versengést a csoporttagok
közti együttmûködéssel csoportközi versenyek esetén, akkor is fõként az ilyen szituáci-
ók versengõ aspektusaira fókuszálnak, és a kooperáció szerepe szinte kizárólag abban áll,
hogy a sikeres versengést szolgálja. Megfigyeléseink szerint a feladatok felosztásán ala-
puló tényleges együttdolgozáson alapuló együttmûködés ritka volt, és szinte soha nem
volt önmagában, a versengés bevezetése nélkül.

Egy korábbi tanulmányban Fülöp (2002) azt találta, hogy a középiskolás diákok és ta-
náraik egyaránt az erkölcstelenséget (csalni, hazudni stb.) találták a versengés legnegatí-
vabb velejárójának a magyar társadalomban. A vizsgálat során többször megfigyeltük,
ahogyan a diákok csalnak verseny közben. Ezek többségét nem vette észre a tanár, így
nem kaptak figyelmet, és kontroll nélkül maradtak. Az általános iskolás szinten, a 8–9
évesek még jelentették a szabálytörõket a tanárnak, de minden ilyen esetben a tanár er-
kölcsileg helytelenítette a csalót eláruló tettet, és nem vizsgálta meg, hogy igaza volt-e
az illetõnek. Ez a fajta viselkedés világosan ellentmondott a tanár felszíni intervenciói-
nak (a szabálykövetõ versengés jelentõségének hangsúlyozása), melyeket akkor tett, ha
õ személyesen kapott csaláson valakit. A rejtett üzenet emögött az volt, hogy a „közös-
ségi kontroll” elfogadhatatlan és megbízhatatlan, csak a „tekintélyszemélyek”-nek áll jo-
gukban a rossz viselkedésre való reakció. Megfigyeléseink megmutatták, hogy középis-
kolára a 16–17 éves tanulók „közössége” inkább megvédte és segítette a „tekintélysze-
mély”-lyel szemben azokat, akik megszegték a versengés szabályait, és nagyon koopera-
tív volt az effajta „szabálysértésben”.

Összegzés

Tanulmányunk bemutatja, hogy a mindennapi iskolai gyakorlat nem feltétlenül ered-
ményezi a hivatalos szervek szándékai szerinti kimenetelt: javarészt rejtett és feltérképe-
zetlen nevelési-kulturális tradíciók tervezetlen, sõt néha észrevétlen következménye.
Esettanulmányunk feltárta, hogy általános kulturális, politikai és gazdasági kontextusok
felülírják az oktatási irányelveket és a tanárok tudatos szándékait. Az együttmûködõ ál-
lampolgárt támogató elvek és ideák nem találkoznak a mindennapi oktatási gyakorlattal.
Ez azt mutatja, hogy a neveléspolitikai javaslatok függetlenek lehetnek a társadalomtör-
téneti kontextustól, és ha nem párosulnak a tanárok figyelmét „rejtett tantervükre” irányí-
tó világos, professzionális képzéssel, nem tudnak bekerülni a valós oktatói gyakorlatba.

Jegyzet
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esetben Fülöp Márta volt.
(2) Ez a kutatás egy nemzetközi kutatás részeként jött
létre, melyet a Brit Akadémia (projektvezetõ Alistair
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(projektvezetõ Marjanca Pergar Kuscer) támogatott.

(3) Természetesen az órai megfigyelést követõ inter-
jú során a tanárokat tájékoztattuk arról, hogy mi volt
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MTA, Pszichológiai Kutatatóintézet

Kognitív Profil Teszt 
A jelen tanulmányban egy a pedagógusok által is használható kogni-

tív profil tesztet (1) mutatok be. Egy ilyen típusú vizsgálati eljárás 
többféle feladatsorból állhat. Lényege, hogy nem ad összesített 
eredményt, hanem az egyén képességstruktúráját vizsgálja. 

Szerkezete, felvételének módja és az eredmények kiértékelése, 
értelmezése arra irányul, hogy az egyént egészként kezelje 

gyengeségeivel és erősségeivel együtt, de differenciáltan értékelje,
hogy minél inkább a fejlettségének és fejlődésének megfelelő ellátást

kaphasson.

Iskolai kudarcok

A
z iskolai kudarcok hátterében többféle ok azonosítható az egyén oldaláról. A leg-
alapvetõbbek: a specifikus tanulási zavar (diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia), fi-
gyelemzavar, általános értelmi gyengeség és a hátrányos szociokulturális helyzet.

A fejlesztés szempontjából lényeges megállapítani, hogy milyen tényezõk okozzák a
tanulásbeli problémákat. Olyan vizsgálati eljárásra van szükség, amely külön-külön azo-
nosítja az iskolai tanulás szempontjából jelentõs szerepet játszó készségeket, képessége-
ket és részképességeket. Az egyén képességeinek átfogó és részletes vizsgálata lehetõsé-
get ad arra, hogy azonosítsuk képesség-struktúrájának jellegzetességeit; így megállapít-
hatóvá válik, hogy mely tényezõk játszanak szerepet a gyenge iskolai teljesítmény kiala-
kulásában.

1. ábra 

A tesztrõl röviden

A Kognitív Profil Teszt az iskolai készségek fejlõdésében szerepet játszó leglényegesebb
részképességek, képességek és készségek vizsgálatát teszi lehetõvé. Célja, hogy olyan
sokodalú képet adjon az egyén erõsségeirõl és gyengéirõl, amelynek alapján hatékony
egyéni fejlesztési terv dolgozható ki. Elsõsorban az iskolai oktatásban hátrányba kerülõ ala-
csony szociokulturális hátterû, illetve specifikus tanulási és/vagy figyelmi funkciózavarok-
kal küzdõ diákok kezeléséhez járulhat hozzá hatékonyan ez a vizsgálati eljárás.

A teszt segítséget jelenthet a szakembereknek a képességvizsgálatokban. Megfelelõ
felkészítés mellett bármely pedagógus használhatja. Ezzel lehetõség nyílik a diákok ké-
pességeinek megismerésére ott is, ahol nincsenek helyben logopédusok, gyógypedagó-
gusok, pszichológusok. A képességek ismeretében megfelelõ oktatási program dolgozha-
tó ki, amely sokat segíthet az iskolai kudarcok elkerülésében.
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Az átlagostól eltérõ képességû gyerekek sajátosságainak megismerése mellett megfele-
lõ tanítási és fejlesztési módszerekre van ahhoz szükség, hogy a teszt által nyert informá-
ciók segítségével a tanulási problémák hatékonyan kezelhetõk legyenek. Ezért a tesztet el-
sõsorban a specifikus tanulási zavarok kezelésére indított tanfolyam résztvevõi, vagy a té-
makörben másutt kiképzett pedagógusok, szakemberek tudják jól hasznosítani.

A teszt szabadon felhasználható, elektronikus változata az interneten ingyenesen elérhetõ.

A teszt elõzményei

A Kognitív profil teszt egy nemzetközi összehasonlító vizsgálatban használt teszt ma-
gyar adaptációjának átdolgozott változata. Az Ian Smythe angol szakember által kidolgo-
zott International Cognitive Profil Test (Smythe, 2002) több nyelvre lefordított vizsgála-
ti eljárás, amely a diszlexia különbözõ nyelveken való megjelenésének sajátosságait vizs-
gálja (Gyarmathy – Smythe, 2000; Smythe – Gyarmathy – Everatt, 2002). Ennek a teszt-
nek a magyar változata képezte a Kognitív profil teszt alapját. 

Számos feladattípust átvettem, és ezeket magyar nyelvre, illetve a magyar populáció-
ra adaptáltam. A mellékletben jelzem a feladatok leírásánál ezeket. Sok tekintetben azon-
ban kiegészítettem a tesztet. Mindenekelõtt olyan feladatokat építettem be, amelyek a ta-
nulási zavarokkal küzdõ kiemelkedõ képességûek eltérõ képességstruktúrájának azono-
sítását is lehetõvé teszik. 

A teszt folyamatosan változik. Az egyes területek vizsgálatára kidolgozott feladatok
ugyanis változtathatók, felcserélhetõk hatékonyabb feladatokkal. A gyakorlati tapaszta-
latok alapján a teszt rendszeresen frissül.

A teszt felépítése

A kognitív képességek, az információfeldolgozás és az iskolai készségek azonosítását
célzó vizsgálatok képezik a teszt anyagát. 

Eltérõ a profil a különbözõ okból kialakuló iskolai kudarcok esetén. Szociokulturális
hátránynál elsõsorban a verbális képességek és a szekvenciális feldolgozás gyengesége
jellemzõ. A specifikus tanulási zavar valamely vagy több feldolgozási folyamat eltérõ
volta miatt alakul ki. A gyenge értelmi képességek a kognitív képességek alacsony szint-
jében mutatkoznak meg. Az 1. táblázat a teszt által vizsgált területek és gyengeségük
megjelenésének esélyérõl informál a különbözõ iskolai kudarcokra veszélyeztetõ sajátos-
ságok esetén.

Szókincs: A szavak ismerete és a szemantikai képességek, a szavak értelmének ismere-
te, a szókincs. Megfelelõ szintû ismeretek mellett a szavak megértése megkönnyíti mind a
beszédet, mind az olvasást. Gyakran a szókincs terén mutatkozó elmaradás a szociokul-
turális hátrányra utal, míg a szavak értelmének keverése a tanulási zavarok jele lehet.

Absztrakciós képesség: Az elvonatkoztató képesség az egyén általános értelmi képes-
ségeit mutatja. A teljes intelligenciahányadossal a verbális absztrakció (fõfogalom meg-
találása) 0,92-es korrelációt mutat (Kun – Szegedi, 1983). A tesztben figurális és verbális
absztrakciót vizsgálunk, ezért ha akár vizuális, akár verbális gyengesége van a vizsgála-
ti személynek, a másik, megfelelõen mûködõ módon még mindig megmutatkozhat abszt-
rakciós képessége.

Emlékezet: Az emlékezet mérése során nemcsak arról kapunk információt, hogy
mennyire megbízható ez a kognitív funkció, hanem a különbözõ helyzetekben elért ered-
mények az egyén tanulási stílusára is következtetni engednek. A tanulási zavarok hátte-
rében gyakran a rövid távú emlékezet gyengeségét írják le. Ez azonban elnagyolt meg-
közelítés. Legtöbbször a rövid távú emlékezet valamely formája gyenge, és ez inkább a
feldolgozás módjának sajátosságára utal, mint megtartási zavarra.
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Figyelem: A koncentrációs képességet tudjuk teszttel mérni. Sokkal kevésbé mérhetõ
a figyelem tartóssága és elterelhetõsége. A figyelemzavarokkal küzdõ gyereknek is kivá-
ló lehet a koncentrációs képessége, sõt, hiperfókuszálása még segítheti is, ha motivált. A
figyelemtesztek inkább az adott feladatban adott pillanatban meglevõ motivációt mérik,
és kevés információt nyújtanak a figyelemrõl.

Fonológiai feldolgozás: A fonológiai feldolgozás a beszédhangok feldolgozási képes-
ségének tekinthetõ, és sok nyelvben deficitje fontos szerepet játszik a diszlexia kialaku-
lásában (Frith, 1997; Snowling, 2000), bár a deficit természete nincs egészen tisztázva.
A fonológiai feldolgozást mérik például az alliteráció- és szóvégi rím-feladatokkal. 

Auditív feldolgozás: Bevé Hornsby követéses vizsgálatában kimutatta, hogy a beszéd-
beli és nyelvi deficiteket mutató gyerekek 80 százaléka csecsemõ és/vagy kisgyerek ko-
rában gyakori középfülgyulladásban szenvedett, ami hozzájárulhatott az írás-olvasás te-
rén kialakuló nehézségekhez (Peer, 1999). A hangdifferenciáció nyilvánvalóan fontos té-
nyezõ az olvasási készség kialakulásában. A fonémák helyes megkülönböztetésének ne-
hézsége szövegértési és helyesírási zavarokhoz vezet. A hangdifferenciáció deficitje kü-
lönösen nagy nehézséget jelenthet kétnyelvûeknél, mert ha a gyerek valamelyik nyelvvel
nem került korán kapcsolatba, az új nyelv tanulása nagy nehézséget jelent számára.

Vizuális feldolgozás: Számos elmélet az olvasási zavarok kialakulásában fontos ténye-
zõként írja le a vizuális rendszer deficitjét (például: Lovegrove – Martin – Slaghuis,
1986; Hulme, 1988; Skottun – Parke, 1999), ugyanakkor vannak, akik cáfolják, hogy a
látásnak, vizuális összeillesztésnek, vizuális szekvenciális emlékezetnek meghatározó
szerepe volna (Vellutino, 1979; Reason, 1999). Mindez jelzi, hogy a vizualitásnak vala-
milyen szinten szerepe van a diszlexia kialakulásban, vagy tüneti velejárója a diszlexiát
alakító deficiteknek, de nem minden esetben az alapvetõ oka annak.

Szenzomotoros képességek: Elsõsorban a mozgáskoordináció és mozgásszervezés te-
kintetében vizsgálja a teszt a szenzomotoros mûködést. Az észlelés és mozgás integrációja
az nformációfeldolgozás egyik lényeges alapját képezi. Az észlelés, amely a felvételt, to-
vábbadást, tárolást, összehasonlítást és koordinálást jelenti, az integrációs folyamat, az élõ
szervezet mûködésének elengedhetetlen mûködése. Szenzoros integráció hiányában az
egyes észlelési tartományok összmûködése elképzelhetetlen. A tanulási zavar a szenzoros

1. táblázat. A vizsgált területek és gyengeségük megjelenésének esélye
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integrációzavarának következménye, az olvasás, írás, számolás, viselkedés, hiperaktivitás,
szorongás a szenzomotoros funkciók zavaraiban nyilvánul meg (Ayres, 1979).

Mentális lexikon: A nyelvi fejlõdés során a lexikai, szókészletbeli elemek (szavak) fo-
kozatosan átstrukturálódnak, a kezdeti inkább holisztikus reprezentációt egy egyre rész-
letesebb, szervezetten felosztott megjelenés követi, elkülönülnek a szótagok, a szavak
eleje és vége (Walley, 1993). Az olvasás tanulása természetesen jelentõsen segíti a szó-
készlet fokozatos újrastrukturálódását. A diszlexiás gyerekeknél az olvasási nehézségek
oka lehet a megkésett vagy rendellenes újrastrukturálódás, az, hogy nem alakul ki meg-
felelõ szintû lexikon (Swan – Goswami, 1997). Lényegében a szavak elolvasásához szük-
séges képei hiányoznak, vagy bizonytalanok,
és ezért elõhívásuk késedelmes. Az olvasás
nem jut el az ortografikai szintre, amikor már
vizuális egészekkel és szemantikai összefüg-
gésekkel együtt olvas az egyén (Gyarmathy,
2007).

Szekvencialitás: Az iskolai készségek
mindegyike a sorba rendezéses gondolkodá-
son, az egymás utáni információk feldolgo-
zásán alapul. A lépésrõl lépésre történõ fel-
dolgozás jellemzi a logikai, elemzõ gondol-
kodást is, amely az oktatásban preferált meg-
közelítésmód. Ezért azok, akik inkább egész-
legesen, átlátással dolgozzák fel az informá-
ciókat, globálisan gondolkodnak, gyakran
nem tudnak megfelelni az iskolai elvárások-
nak, mivel lassabban és társaiktól eltérõen
sajátítják el az iskolai készségeket
(Gyarmathy, 2007).

Iskolai készségek: Az iskolai készségek
szintjét, a gyerek erõsebb és gyengébb terüle-
teit segítik azonosítani azok a feladatok, ame-
lyek az olvasás, helyesírás, számolás készsé-
gét vizsgálják. Emellett a különbözõ felada-
tokban elért eredmények jelzik, hogy a kész-
ségbeli elmaradás melyik képesség, részké-
pesség gyengesége miatt következik be. 

Skálák

Az egyes vizsgált területeket több feladat
is méri:

Megismerés:
szókincs – szókincsfeladat, verbális absztrakció
absztrakciós képesség – figurális absztrakció feladat, verbális absztrakció feladat
emlékezet – képsorozat, képpár, számismétlés
figyelem – figyelemfeladat, célzott megfigyelés

Feldolgozás:
fonológiai képességek – szóvégteszt, szavak írása, álszavak írása
auditív képességek – hangdiszkrimináció, álszavak írása, ritmus
vizuális képességek – képekre emlékezés, figurális absztrakció, alakrajz

Bevé Hornsby követéses vizsgá-
latában kimutatta, hogy a be-

szédbeli és nyelvi deficiteket mu-
tató gyerekek 80 százaléka cse-
csemő és/vagy kisgyerek korá-

ban gyakori középfülgyulladás-
ban szenvedett, ami hozzájárul-

hatott az írás-olvasás terén ki-
alakuló nehézségekhez. A

hangdifferenciáció nyilvánvaló-
an fontos tényező az olvasási

készség kialakulásában. A foné-
mák helyes megkülönböztetésé-
nek nehézsége szövegértési és

helyesírási zavarokhoz vezet. A
hangdifferenciáció deficitje kü-
lönösen nagy nehézséget jelent-
het kétnyelvűeknél, mert ha a

gyerek valamelyik nyelvvel nem
került korán kapcsolatba, az új
nyelv tanulása nagy nehézséget

jelent számára.
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szenzo-motoros képességek – alakrajz, mozgásutánzás, ritmus
lexikális hozzáférés – képmegnevezés, számmegnevezés
szekvencialitás – képsorra emlékezés (kétféle), számismétlés, mozgásutánzás
globális feldolgozás – képpárra emlékezés, színháttérre emlékezés

Iskolai készségek:
olvasási készség – szavak olvasása
helyesírási készség – szavak írása, álszavak írása
számolási készség – mûveletek, mennyiségek, számolás visszafelé

A skálák az egyes területeken elért eredmények összegzése által alakulnak ki. A ská-
lához tartozó feladatokban mutatkozó szinteket összesítve alakul ki a skála szintje. Pél-
dául az auditív feldolgozás skálája három feladat eredményeibõl áll össze: hangdiszkri-
mináció, álszavak írása, ritmus. Az ezekben mutatott átlagtól való eltérés jelzi ennek a te-
rületnek a színvonalát.

Korosztályok

A teszt feladatai négy korcsoportra bontottak:

1. 5–7 éveseknek 3. 9–12 éveseknek
2. 7–9 éveseknek 4. 12 év felett

A vizsgálatvezetõ kompetenciája eldönteni, hogy melyik korosztálynak megfelelõ fel-
adatokat választja. Az életkor mellett figyelembe kell venni a vizsgálati személy osztály-
fokát, megfigyelt vagy korábbi vizsgálatok során azonosított értelmi képességeit, részké-
pességbeli zavarait. Ha a vizsgálati személy életkorához képest alacsonyabb osztályba
jár, vagy gyengébbek az értelmi képességei, súlyosabb részképességbeli elmaradások, fi-
gyelemzavar mutatkozik, akkor a fiatalabb korosztálynak való feladatokat célszerû hasz-
nálni. 

A négy korosztálynak kialakított feladatsor csak kevés elemben tér el. Az egyik leg-
fontosabb különbség a legkisebbeket, az 5–7 éves korosztályt érinti. Számukra nincs cso-
portos feladat, csak egyénileg, a vizsgálatvezetõvel végzik a tesztelést. A másik fontos
különbség, hogy az 5–7 évesek számára nincsenek iskolai készséget mérõ feladatok, hi-
szen ebben az életkorban nem kell még olvasni, írni és számolni. Ezek a készségek csak
nyolcéves korra alakulnak ki, ezért ettõl kezdve mérhetõk. Mindazonáltal, minthogy a
teszt szûrésre is használható, és a gyerekek már tanulják ezeket a készségeket 7 éves kor-
tól, az elsõ osztály végén, második osztály elején már meg lehet nézni, milyen szintet ér-
tek el. Így a hétéveseknek is lehet iskolai készségeket is mérõ feladatokat adni.

A teszt elektronikus változatában sincs az 5–7 éveseknek elkülönített tesztsorozat,
minthogy ennek a korosztálynak a számítógép és a billentyûzet használatában általában
még nincs elég tapasztalata. A vizsgálatvezetõ a gyerek képességeinek megfelelõen kivá-
logathatja a 7–9 éveseknek szóló feladatok közül azokat, amelyeket segítséggel a kisebb
gyermekek is meg tudnak oldani.

A feladatok közül a verbális absztrakció és a számolási feladat nehezedik a magasabb
életkorúaknak szánt feladatsorokban. A verbális absztrakció három életkorban más, 5–9
éves korig ugyanazokat a feladatokat használhatjuk, majd 12 éves korig egy nehezebb
sorozatot, és 12 éves kor felett megint más, tovább nehezített sorozat használandó. A szá-
molás kilencéves kortól nehezedik. A többi feladat ugyanaz minden életkorban. Ennek az
az elõnye, hogy követhetõ a vizsgálati személy fejlõdése adott területeken.
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A feladatok

A feladatok többsége ismételten felvehetõ. Az internetes változat külön elõnye, hogy
a feladatokhoz az elemeket véletlenszerûen generálja a program, így az ismétlés több fel-
adatnál lehetséges.

Csoportos és egyéni tesztelés

A teszt feladatainak egy része csoportosan, egy része egyénileg vehetõ fel (kivéve az
5–7 éveseket). Igyekeztem minél több feladatot csoportosan felvehetõvé tenni, hogy így
gyorsan elegendõ adat álljon rendelkezésre ahhoz, hogy eldönthetõvé váljon, kinek van
szüksége további, részletesebb vizsgálatra. Így a teszt alkalmas szûrésre és egy-egy cso-
port fejlõdésének nyomon követésére is. Azoknál a gyerekeknél, akik a tesztben már mu-
tatnak egyes területeken lemaradást, vagy akiknél korábbi megfigyelések, vizsgálatok
vagy teljesítményeik alapján iskolai teljesítményproblémák valószínûsíthetõk, az egyéni
teszteléssel további adatokat nyerhetünk.

A csoportos feladatok is elvégezhetõk egyénileg. Súlyosan figyelemhiányos és/vagy
hiperaktív, valamint jelentõs érzelmi, motivációs zavarokat mutató vizsgálati személyek-
nél célszerû az egyéni vizsgálati helyzet. Az egyéni tesztfelvétel természetesen egészen
más eredményt hoz, mint a csoportosan történõ tesztelés. Mindazonáltal még mindig
pontosabb képet kapunk az egyén képességeirõl, készségeirõl ezen az úton, mintha szá-
mára kezelhetetlen helyzetben tesztelnénk.

Csoportosan is felvehetõ feladatok és a vizsgált terület:
Figurateszt – figurális absztrakciós képesség
Számismétlésteszt – figyelem, emlékezet, szekvencialitás
Képemlékezet – emlékezet, szekvencialitás, szimultán megjegyzés
Hangdiszkrimináció – auditív képességek
Szókincsfeladat – szókincs
Számolási feladatok – számolási készség
Szavak írása teszt – fonológiai képességek, helyesírás
Álszavak írása teszt – fonológiai képességek, auditív képességek
Fõfogalom – verbális absztrakciós képesség, szókincs
Alakrajzolás emlékezetbõl – vizuális emlékezet, finommozgás
Számolás visszafelé hármasával – számolási készség, szekvencialitás
Figyelemfeladat – koncentrációs képesség

Egyéni feladatok és a vizsgált terület
Szóolvasási feladat – olvasási készség, verbalitás
Számismétlés visszafelé feladat – figyelem, emlékezet, szekvencialitás
Rímteszt – fonológiai képességek
Képmegnevezés-feladat – lexikon hozzáférhetõsége
Számmegnevezés-feladat – lexikon, számok
Mozgásutánzás – motoros képességek, szekvencialitás
Ritmuskopogás-feladat – auditív és motoros képességek, szekvencialitás
Figyelem-feladat – koncentrációs képesség
A feladatok ismertetése, valamint információ a megbízhatósági és érvényességi vizs-

gálataikról a mellékletekben találhatók.
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A Kognitív profil teszt vizsgálata

A teszt legtöbb feladata külön vizsgálatban került statisztikai elemzésre (Smythe,
2002). Néhány feladattípus gyakran használt eljárás, más tesztek részét is képezi. 

A jelen teszt magyar változatának megbízhatóságát gyakorlati vizsgálatban néztük
meg. A vizsgálatot egy teljesítményzavarokkal küzdõ gyerekekkel foglalkozó alapítványi
iskolában végeztem. 

2. táblázat. A teszteredmények és a pedagógus véleményének egyezése

A tesztet 8–12 éves korú (N=53), különbözõ képességû, viselkedés- és/vagy teljesít-
ményzavarokkal küzdõ tanulóval vettük fel. A pedagógusi véleményt a diákokkal évek
óta foglalkozó és a tesztet is jól ismerõ fejlesztõpedagógusok adták. Az volt a feladatuk,
hogy tippeljék meg a gyerekek pontszámát. A korrelációk azt mutatják, hogy a nagy ta-
pasztalatú pedagógusok véleménye és a teszteredmények igen jól fedik egymást. 

A teszt használatának szemlélete

A Kognitív profil teszt a fentiekben vázolt elméleti keretekre épül. Ennek megfelelõ-
en, ahogyan az elnevezése is mutatja, az egyén képességstruktúrájáról ad képet, és nem
általános értelmi képességet mér. Nem célja, hogy a legtöbb képességmérõ eljáráshoz és
intelligenciateszthez hasonlóan egy adatban rögzítse az egyén képességeinek szintjét.

Nem is szükséges a feladatsorozat minden elemét végigvenni a tesztelés során. Ha
csak adott képességterületekrõl akar valaki információt nyerni, lehetõsége van csak
egyes feladatokat használni. Mindig a tesztelést szükségessé tevõ kérdés határozza meg,
hogy a tesztet hogyan kell használni.

A teszt az egyént elsõsorban önmagához méri. Azt vizsgálja, melyek az erõsségei, me-
lyek a gyengéi. Ennek alapján lehet felépíteni késõbb a fejlesztést.

Az egyéni fejlesztés kialakításához az egyént a saját környezetében levõkhöz kell ha-
sonlítani, mert õk többé-kevésbé hasonló ellátást kapnak. Egyéni fejlesztésre azoknak
van szükségük, akik jelentõsen elmaradnak a társaiktól. Egy igen jó képességû csoport-
ban más képességstruktúrával kerülnek egyéni fejlesztésre a diákok, mint például egy
már kiválogatott, bizonyos képességek területén gyengébbek csoportjában. A mindenna-
pi oktatást kell a csoportokhoz igazítani. Az elõbbi példában szereplõ két csoport egészen
eltérõ tanítást kíván. Nem színvonalában, hanem tartalmában és módszereiben eltérõ a
tanulásuk-tanításuk.
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Használati szintek

A teszt használatának két szintje van:
1. csoport képességstruktúrájának megismerése;
2. egyén képességstruktúrájának megismerése.
Egy csoport képességstruktúrájának megismerése: A csoport átlageredményeit a nagy

mintán nyert sztenderd eredményekhez hasonlítjuk. Így megállapíthatók a csoport gyen-
ge és erõs pontjai. Ennek alapján lehet a csoport tanítását megtervezni.

Egy egyén képességstruktúrájának megismerése: Az egyén eredményeit csoportja át-
lagaihoz hasonlítjuk. Így megállapíthatók az egyén gyenge és erõs képességei. Ennek
alapján lehet az egyén fejlesztését megtervezni.

A teszt felvétele

A tesztet háromféle formában lehet fel-
venni:

1. hagyományos papír-ceruza feladatla-
pok,

2. vetítéses papír-ceruza feladatlapok,
3. interneten kitölthetõ feladatsorok.

1. Hagyományos papír-ceruza feladatla-
pok (2)

a. A kognitív képességek azonosítására
szolgáló teszt felvételének instrukcióját tar-
talmazzák az instrukciós lapok. 

b. Külön találhatók a gyerekek által hasz-
nált, illetve a teszteredményeik lejegyzésé-
re szolgáló feladatlapok. 

c. A teszt felvételéhez szükséges anyagok
mellékletként találhatók a csomagban.

d. A teszt kiértékeléséhez segédlet áll
rendelkezésre.

2. Vetítéses papír-ceruza feladatlapok (3)
a. A kognitív képességek azonosítására

szolgáló teszt felvételének instrukcióját tar-
talmazzák az instrukciós lapok. 

b. Külön találhatók a gyerekek által hasz-
nált, illetve a teszteredményeik lejegyzésé-
re szolgáló feladatlapok. 

c. A teszt felvételéhez szükséges Power-
Point prezentáción található minden feladat és melléklet.

d. A teszt kiértékeléséhez segédlet áll rendelkezésre.

Akár képernyõn, akár kivetített formában kapják a feladatokat a gyerekek, minden
gyereknek csak a feladatlapra van szüksége, amelyen dolgozik. Az instrukció és a kiér-
tékelés a tesztelõ segítsége.

A tapasztalat azt mutatja, hogy sokkal szívesebben tesztelnek a gyerekek, ha vetített
formában kapják a feladatokat. Ennek újdonsága és/vagy színessége motiváló hatással
van. Hiperaktív és/vagy figyelemzavarral küzdõ gyerekek különösen jobban tudnak fi-
gyelni képernyõre.

Az egyéni fejlesztés kialakításá-
hoz az egyént a saját környeze-
tében levőkhöz kell hasonlítani,
mert ők többé-kevésbé hasonló
ellátást kapnak. Egyéni fejlesz-
tésre azoknak van szükségük,
akik jelentősen elmaradnak a

társaiktól. Egy igen jó képességű
csoportban más képességstruktú-
rával kerülnek egyéni fejlesztés-

re a diákok, mint például egy
már kiválogatott, bizonyos ké-
pességek területén gyengébbek

csoportjában. A mindennapi ok-
tatást kell a csoportokhoz igazí-
tani. Az előbbi példában szerep-
lő két csoport egészen eltérő ta-
nítást kíván. Nem színvonalá-
ban, hanem tartalmában és

módszereiben eltérő a tanulá-
suk-tanításuk.
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3. Interneten kitölthetõ feladatsorok (4)
a. A kognitív képességek azonosítására szolgáló teszt felvételének instrukcióját tartal-

mazzák az instrukciós lapok. 
b. A gyerek által használt feladatlap igen rövid.
c. A teszt felvételéhez szükséges minden feladat és melléklet.
d. A teszt kiértékelését a program elvégzi, csak orientáló segédletre van szükség.

Az egyéni feladatok a csoportosan végzett vizsgálatok kiegészítõi. A teszt csoportos
részének felvétele körülbelül 40 percet vesz igénybe. Az egyéni tesztrész 20 perc.

A teszt kiértékelése

A pontszámok megállapításához kiértékelõ lapok állnak rendelkezésre. Az internetes
változatban automatikusan adódnak a pontszámok, nincs szükség számolásra.

Egy egyén pontszámainak értékét a csoport átlagához kell viszonyítani, ezért a csoport
átlagát is ki kell számítani. Az internetes változatnak is van erre választható opciója, de
az átlagot az egyének pontszámainak összesítésével a netes programon kívül is ki lehet
számítani. 

Egyéni fejlesztésre annak van szüksége, aki a csoport átlagától valamilyen területen el-
tér. Ha kiemelkedõ, akkor érdemes figyelembe venni ezt tanításakor, és külön tehetség-
gondozó programba, fejlesztésbe fogni. Ehhez azonban fel kell térképezni az esetleges
gyengébb képességterületeket is, és ezek kiegyenlítését is bele kell venni a fejlesztésbe.

Ha az átlagnál gyengébb eredményt mutatnak a pontszámok, akkor a hiányokat meg-
szüntetõ, illetve csökkentõ fejlesztõ foglalkozásokra van szükség. Ebben az esetben a
gyerek erõsségeire kell építeni, ezért ezek figyelembevétele szükséges.

A csoport átlagait a sztenderdhez viszonyítjuk. Ennek alapján állapítható meg, milyen
képességstruktúrájú a csoport, és a tanítás ehhez igazodhat.

Az eredmények értelmezése

A kiértékelés által nyert eredmények értelmezése nagy körültekintést és hozzáértést kí-
ván, ezért elsõsorban a vizsgálatok elvégzésére kiképzett szakemberek tudják ezt megfe-
lelõen megtenni.

Mindazonáltal kellõ óvatossággal és néhány fontos szempont figyelembevételével
minden pedagógus nyerhet adatokat, amely támpontokat ad a tanulók kognitív képessé-
geirõl. Ezek a támpontok segítenek abban, hogy a pedagógus megismerje a tanuló kog-
nitív és tanulási stílusát, és az ennek megfelelõ tanítási módszereket alkalmazza, ahogyan
ezt a NAT megköveteli.

A teszt értelmezésének másik fontos része, hogy a pedagógus meg tudja állapítani, ha
a tanuló valamely területen az átlagtól jelentõs eltérést mutat. Ilyenkor az a feladat, hogy
a megfelelõ szakemberhez forduljon a pedagógus.

A teszt eredményeinek értelmezése nem mechanikus. A pontszámok alapján megálla-
pítható, hogy egyes képesség- és készségterületeken, illetve feldolgozási módokban mi-
lyen szintû a teljesítmény. Lényeges azonban figyelembe venni a teszt felvétele során ta-
pasztaltakat és a diák korábbi teljesítményeit, valamint aktuális állapotát. Ezekre tekin-
tettel kell a pontszámokat értelmezni. 

Minthogy a teszt kiértékelése számos szubjektív elemet tartalmaz, ezért sok szempont-
ból használhatóbb információkat nyerhetünk. Másrészrõl azonban elsõsorban ezen szub-
jektív elem miatt a teszt eredményei alapján a diákról hivatalos véleményt csak kiképzett
szakemberek adhatnak.

Néhány szempont az értelmezéshez:
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– Az eredmény, amit az egyén a tesztben elért, amennyiben jól kontrollált helyzetben
érte el, biztosan meglevõ szintje adott területének, de lehet, hogy ennél jelentõsen maga-
sabb szinten is tud teljesíteni más körülmények között.

– Egy-egy területrõl több feladat is ad információt. Ezek egybevágását és különbözõ-
ségét is érdemes vizsgálni. Ha nincs egyezés, akkor vizsgálandó az eltérés oka.

Valamely másik terület erõteljes Figyelmetlenség vagy 
hatása ugyanabban a feladatban figyelemzavar

– Ha nincs konzekvens összefüggés a hibázások és a vizsgált területek között, akkor a
figyelem ingadozására lehet gyanakodni.

– Amennyiben az egész teszten végigvonul a figyelem megtartásának gyengesége, fi-
gyelemzavarra lehet gondolni.

– A tesztelés során megfigyelt viselkedés sok tekintetben többet mondhat el, mint a
számszerû eredmények, ezért az eredményeket csak a tesztelés során megfigyeltek figye-
lembevételével érdemes értelmezni.

– Ha valamely feladatban nagyon gyenge eredményt ért el az egyén, amely valószínû-
síthetõen nem képességbeli elmaradás, hanem a feladat végzése közben történt valami-
lyen hatás következménye (félreértés, szorongás vagy egyéb zavaró körülmény), akkor
az adott feladatot érdemes újra elvégeztetni.

A tesztet használók rendelkezésére áll szakmai konzultációs lehetõség (gyarme@m-
tapi.hu). A teszt használatát az ELTE PPK képzései során rendszeresen tanítom. Mint-
hogy az egyetem elõadásai nyitottak, az elõadásokon részt vehetnek az érdeklõdõk.

Összegzés

Egyre több az iskolai oktatásba bekerülõ szabálytalan, kiegyensúlyozatlan képes-
ségstruktúrájú és viselkedési sajátosságú gyerek. Ezen tanulók ellátása a szokásostól el-
térõ szemléletet és módszereket kíván, ezért a korábban bevált eljárások nem feltétlenül
használhatók a mai iskolában. Ennek megfelelõen a vizsgálati eljárásokat is változtat-
nunk kell ahhoz, hogy megbízható képet kapjunk a tanításukhoz. A közeljövõben egyre
inkább elõtérbe fognak kerülni a kognitív profil tesztek, amelyek nem adnak összesített
eredményt, hanem differenciáltan vizsgálják a képességeket.

Az itt bemutatott és az interneten ingyenesen elérhetõ teszt ilyen eljárás. Használata
egyszerû, és nem kíván lényegesen speciálisabb ismereteket, mint egy felmérõ dolgozat.
A pedagógusok számára orientáló információk gyorsan és a szokásosnál megbízhatóbban
szerezhetõk általa, különösen, ha a szakemberek használják szaktudásukat, és a vizsgá-
latot az egyén megfigyelésével kiegészítve végzik, majd az eredményeket is ennek meg-
felelõen értelmezik, és az egyént a maga teljességében vizsgálják. 

Ez a megközelítés remélhetõleg nemcsak ennek a tesztnek a használata során válik ru-
tinná, hanem mint a tanítás és fejlesztés alapszemlélete beépül a mindennapokba.

Jegyzet
(1) A teszt kísérleti fázisban van.
(2) Ingyenesen letölthetõ a http://www.diszlexi-
a.hu/kptest internetoldalról.

(3) Ingyenesen letölthetõ a http://www.diszlexi-
a.hu/kptest internetoldalról.
(4) Ingynesen használható a {http://www.con-
tenet.hu/kptest} internetoldalon.
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Irodalom

Melléklet

1. számú melléklet

Figurateszt – figurális absztrakciós képesség
Példa:
Mátrixok hiányzó elemét kell megtalálnia a vizsgá-

lati személynek. Rövid, 18 elembõl álló feladat, ame-
lyet a hiperaktív, figyelemzavarokkal küzdõ gyerekek
is el tudnak végezni. Felnõttek számára még nem ké-
szült el a feladat, egyelõre idõhatárossá téve nehezí-
tett. A Raven és munkatársai (1983) által kidolgozott
vizsgálati eljárás egyszerûsített változata. 

A figuratesztben és a Raven Standard mátrixokban
elért eredmények 0,5023-as korrelációt mutatnak
problémás gyermekek csoportjában (N=38, alapítvá-
nyi iskola tanulási zavarokkal küzdõk számára). Nor-
mál iskolába járók esetében az eredmények közötti

korreláció 0,5463 volt (N=32 veresegyházi általános iskola ). A kisebb korreláció az elsõ esetben abból adód-
hatott, hogy a figuratesztben a teljesítményzavarokat mutató gyerekekbõl néhányan valamivel jobb eredménye-
ket értek el.

2. számú melléklet
Számismétlésteszt – figyelem, emlékezet, szekvencialitás
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A Wechsler-féle intelligenciatesztekben (Kun – Szegedi, 1983) és egyéb vizsgálatokban gyakran használt
egyszerû eljárás a figyelem, emlékezet, szekvencialitás vizsgálatára. A gyerekeknek egyre hosszabb számsoro-
kat kell megjegyezniük. Az iskolai sikerességgel korreláló feladat (Gyarmathy, 1996), amelyben a szériális in-
formációfeldolgozás, a figyelem és az emlékezet játsza a fõszerepet, így az ezen területeken mutatkozó lema-
radás tetten érhetõ általa.

3. számú melléklet
Képemlékezet – emlékezet, szekvencialitás, illetve szimultán megjegyzés
Példa:
Gyarmathy (1996) által kidolgozott emlékezetfeladat. A véletlen tanulás módszerrel a szukcesszív és szi-

multán ingerfelvételt vizsgálja. A Hagen-féle (Hagen – Jongeward – Kail, 1975) centrális-incidentális feladat
egy átdolgozott formája. A gyerekeknek olyan táblákat mutatunk egymás után sorban, amelyeken egy állat és

egy tárgy képe látható. A gyerekek feladata az állatok sorrendjének megjegyzése. Ké-
sõbb az egy táblán megjelenõ állatot és tárgyat kérjük összepárosítani. A fõ feladat
szériális tanulás, az állatok és tárgyak párosítása pedig az egyszerre jelenlevõ vizuális
elemek megjegyzését vizsgálja. A sorozat megjegyzése az iskolai tanulást, míg az egy-
idejû feladat az oktatástól független információszerzést mo-
dellezi (Gyarmathy, 1996).

A teszt új változata a Vizuális emlékezet színes háttérrel,
ahol képsorozatra kell emlékezni, és a háttér színével párosí-
tani az elemeket. Ez a feladat csak vetítéses változatban elér-
hetõ. Eredménye erõsen korrelál a képpárfeladatéval, így al-
ternatívaként is használható (N=20). 

4. számú melléklet
Hangdiszkrimináció – auditív képességek
Példa: 

tág tág sal zsal
rím rém mort mort
száj száj fáv váf

Két szót hall a vizsgálati személy, és csak azt kell megállapítania, hogy ugyanaz vagy különbözõ szó volt.
A feladat a nemzetközi vizsgálati eljárás része, hatásmechanizmusát Ian Smythe (2002) vizsgálta.

5. számú melléklet
Szókincsfeladat – szókincs
Példa:
A vizsgálati személynek ritka szavakat kell álszavak közül kiválasztania. A technikát például Raven (1983)

használja a Mill Hill szótárban. Az olvasási szinttel összevetett verzióját már korábban is használtuk
(Gyarmathy, 1996).

6. számú melléklet
Számolási feladatok – számolási készség

Példák:
Oldd meg a következõ számolási feladatokat! 3x7= 8:2=
Karikázd be, amelyik több! 3x2 vagy 3x3 6:2 vagy 6:3
Kétféle számolási feladatot alkalmazunk. A mûveletek végzését egyszerû számolási mûveletekkel vizsgál-

juk. A mennyiségfogalommal való bánásmódot olyan feladatok megoldása mutatja, ahol a vizsgálati személy-
nek nem kell számolnia, csak mennyiségi döntést hoznia.
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7. számú melléklet
Szavak írása teszt, álszavak írása teszt – fonológiai képességek, helyesírás
– fonológiai képességek, auditív képességek

Példa:  hív – Az öcséd hív játszani – írjátok le, hogy hív
vilt – Ez egy vilt ötlet – írjátok le, hogy vilt
zep – Sehol se találták a zepet – írjátok le, hogy zep
toll – A pávának szép a tolla – írjátok le, hogy toll

A vizsgálati személyeknek csak a szót kell leírni, de azt hallják mondatban és megismételve is. Egyszerre
kerül felvételre a szavak és álszavak írása, de külön kell értékelni, mert kissé eltérõ a képesség, amelyet mér-
nek (Cestnick – Jerger, 2000). A feladat a nemzetközi vizsgálati eljárás része, hatásmechanizmusát Ian Smythe
(2002) vizsgálta.

8. számú melléklet
Fõfogalom – verbális absztrakciós képesség, szókincs

Példa: galamb – rigó ________________
dió – makk ________________

Ebben a feladatban a gyerekeknek két dolog közös nevét kell megadniuk. A fõfogalom megtalálása verbá-
lis absztrakció. Nyelvi jellege miatt nehézséget okozhat a szociokulturálisan hátrányos helyzetû és egyéb ver-
bálisan gyenge képességû gyerekeknek. Náluk az absztrakciós képességet jobban mutatja a figurákfeladat.
Mint a Wechsler-féle intelligenciatesztek egyik altesztje, a fõfogalom feladat korrelál legjobban a teljes IQ-val
(Kun – Szegedi, 1983).

9. számú melléklet
Alakrajzolás emlékezetbõl – vizuális emlékezet, finommozgás
Példa:

A vizsgálati személy 5 másodpercig nézheti az ábrát, majd emlékezetbõl kell lerajzolja.
Négy ábra van a feladatban, amelyek egyre bonyolultabbak. A feladat a nemzetközi vizsgá-
lati eljárás része, hatásmechanizmusát Ian Smythe (2002) vizsgálta.

10. számú melléklet
Számolás visszafelé hármasával – számolási készség, szekvencialitás
A vizsgálati személynek 100-tól kell hármasával számolni csökkenõ sorrendben meghatározott ideig. A feladat

jól mutatja a számolási készséget és az egymásutáni információfeldolgozás hatékonyságát. A számolási zavart biz-
tosan jelzi. A feladat a nemzetközi vizsgálati eljárás része, hatásmechanizmusát Ian Smythe (2002) vizsgálta.

11. számú melléklet
Figyelemfeladat – koncentrációs képesség

Példa: AA vagy FF

A AV F F E H H O O O E E AW B B B K K S P F F J L L Q Q P Y Y Y
B N N A A A L L E E O P P P G A A F F L R R R Z X C I I A K E F F R

A figyelem vizsgálata még megoldatlan területe a pszichológiának Nincsen igazán megbízható teszt. A leg-
több esetben az okozza a problémát, hogy az érdekes feladatok motiválók, és jó eredményt érnek el a vizsgá-
lati személyek, a monoton feladatok viszont inkább a fegyelmezettséget, feladattudatot mérik, mint a figyel-
met. Az itt használt eljárás a Pieron-féle figyelemtesztnek megfelelõ vizsgálat. 

12. számú melléklet
Szóolvasási feladat – olvasási készség, verbalitás
Példa:

Szavak: álom szeplõ padló utca barna
tanács angyal kullancs tûnik kincs

Álszavak solyta debnis katázs badrámtringdom
onnuk béda seszke cacsó bléma
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Szavak olvasásának sebességét és a hibázásokat nézzük. A feladat a nemzetközi vizsgálati eljárás része, ha-
tásmechanizmusát Ian Smythe (2002) vizsgálta.

13. számú melléklet
Rímteszt – fonológiai képességek

Példa: (ágy)   (egy)    (hegy) 

(tó) (ló) (hold)   

A vizsgálatvezetõ felolvas három szót, a vizsgálati személy három emlékeztetõ képet lát. A feladatban meg-
állapítandó, hogy a három szó közül melyiknek a vége különbözõ. A feladat a nemzetközi vizsgálati eljárás ré-
sze, hatásmechanizmusát Ian Smythe (2002) vizsgálta.

14. számú melléklet
Kép- és számmegnevezés-feladat – lexikon hozzáférhe-

tõsége 
Egymást a szótalálásban zavaró képeket (ház-elefánt és

labda-óra) kell felsorolni a vizsgálati személynek balról jobb-
ra, amilyen gyorsan csak tudja. A lexikon mûködését méri a
feladat, amely Ranschburg (1939) homogén gátlás elméletén
alapszik. A számmegnevezés-feladatban a számok elõhívását
vizsgáljuk. A feladat a nemzetközi vizsgálati eljárás része,
hatásmechanizmusát Ian Smythe (2002) vizsgálta.

15. számú melléklet
Mozgásutánzás – motoros képességek, szekvencialitás
A vizsgálati személynek egy kézmozgássort kell ismétel-

nie, amelyet a vizsgálatvezetõ bemutat. Az asztalra teszi a ke-
zét a következõképpen: 

él-tenyér-ököl

Ezt háromszor mutatja be, és ugyanígy kell ismételnie a
vizsgálati személynek. A feladat a nemzetközi vizsgálati eljá-
rás része, hatásmechanizmusát Ian Smythe (2002) vizsgálta.

16. számú melléklet
Ritmuskopogás-feladat – auditív és motoros képességek,

szekvencialitás
A vizsgálati személynek egyre nehezedõ ritmusokat kell ismételnie. A feladat a nemzetközi vizsgálati eljá-

rás része, hatásmechanizmusát Ian Smythe (2002) vizsgálta.
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Biró Zsuzsanna Hanna
ELTE, PPK, Neveléstudományi Doktori Iskola –
WJLF, Pedagógia szak

A magyar neveléstudományi 
kommunikáció szereplõi

Tudományszociológiai elemzés a központi pedagógiai 
folyóiratok szerzõirõl (1997–2006)

A tudomány fejlődése a felvilágosodás érett korszakától kezdve a 
tudományos praxis keretét nyújtó filozófia felbomlásával, a modern

tudományos diszciplínák kialakulásával, intézményesülésével, a belső
differenciálódás (professzionalizálódás) feltarthatatlannak látszó 

folyamatával jellemezhető. Az új diszciplínák társadalmi formáikat
működési feltételrendszerük (tanszékek, tudósképzés, szakmai 

közélet) kiépítésével érik el, mely folyamatban a 19. század végétől 
kiemelt szerep jut a tudományos közösségek gyakorlati tevékenységét

prezentáló, identitását, cselekvési normáit rögzítő szakmai 
folyóiratoknak.

A
z általunk vizsgált korszak a magyar pedagógia mint diszciplína intézményesülé-
sének elõrehaladott stádiuma. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a 20. század
végén a „pedagógia” jelentése a közösség tagjai számára egységesen dekódolható

lenne. A fogalmi tisztázás egyik iránya a szó kettõs értelmének feloldására tett kísérlet: a
tudományos diszciplína képviselõi ma már a „neveléstudomány”, „neveléstudós” megje-
löléssel különböztetik meg magukat a „pedagógusoktól”, az intézményes oktatás/nevelés
pedagógiai feladatokat ellátó szellemi munkásaitól. Ez a „pedagógia” mint professzió
szétválásának egyik lehetséges nyelvi reflexiója. Ehhez képest a másik elhatárolódás,
amikor is a neveléstudósok (vagy szociológusok, közgazdászok) egy meghatározott cso-
portja önmagát „oktatáskutatóként” jelöli meg, már csak a neveléstudományon (vagy az
érintett társdiszciplínán) belül értelmezhetõ. Ez az adott tudomány belsõ differenciálódá-
sának nyelvi kifejezõdése. Kozma Tamás (2001) szerint mind a két esetben a társtudo-
mányok hatása, illetve a magyar neveléstudomány paradigmatikus fordulatai keresendõk
a névváltás szükséglete mögött. Ha ez így van, az összetartás és az elkülönülés kifejezés-
módjaira ugyancsak a szakmai folyóiratok szolgálnak mintákkal.

A magyar neveléstudomány történetében – a folyóiratok felõl szemlélve – bizonyos
szempontból nem tér el az aktuális állapot a kilencven évvel ezelõttitõl: neveléstudomá-
nyi szakírói tevékenység „a maga tiszta formájában” csak egyetlen szakmai folyóiratban
folyik, az 1892-ben alapított Magyar Pedagógiában. A neveléstudományi kommunikáci-
ónak – értsd: az intézményes oktatással/neveléssel összefüggõ gyakorlati vagy elméleti
tevékenységek bemutatásának, megvitatásának – azonban semmi esetre sem a Magyar
Pedagógia az egyetlen kiemelt fóruma. Több mint száz országos vagy helyi illetõségû
lap specializálódott erre a területre, melyek közül mi négy olyan folyóiratot jelöltünk ki,
amelyek az MTA Pedagógiai Bizottságának állásfoglalása szerint a neveléstudományi
kommunikáció centrális orgánumainak tekinthetõk. A folyóiratok kiválasztásánál fontos
kritérium volt, hogy adataink egy nemzetközi tudományszociológiai kutatás eredménye-
ivel összevethetõk legyenek. E kutatás középpontjában a francia és a német neveléstudo-
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mány centrális folyóiratainak tudományszociológiai szempontú vizsgálata állt. Az össze-
hasonlító elemzésekbe olyan periodikákat vontak be, amelyek a vizsgált korszakban fo-
lyamatosan megjelentek, tartalmilag lefedték a pedagógiai, illetve oktatásügyi kérdések
teljes spektrumát, s az adott ország neveléstudományára nézve reprezentatívnak számí-
tottak. A fenti kritériumok alapján, a Magyar Pedagógián kívül, az Educatiót, az Iskola-
kultúrát és az Új Pedagógiai Szemlét tekintettük adekvát forrásnak. (A magyar pedagó-
giai folyóiratok szerepérõl lásd a négy szaklap bemutatását az Iskolakultúra 2005. évi 4.
számában, valamint Géczi [2003] írását.)

A francia – német kutatás egyik fontos iránya a szerzõi összetétel vizsgálata volt. Je-
len tanulmányunkban is erre a témára szeretnénk összpontosítani. Az elsõ részben a kö-
vetkezõ kérdések állnak elemzéseink fókuszában: Mennyiben neveléstudományi a peda-
gógiai folyóiratokban zajló kommunikáció a szerzõk tudományterületek szerinti hovatar-
tozása alapján? Miben tér el a magyar pedagógiai szerzõk összetétele a francia és a né-
met folyóiratok szerzõitõl? Milyen szerepe van a négy magyar folyóiratnak a nemzeti jel-
lemzõk alakításában?

Nemzetközi összehasonlító vizsgálat

Kutatásunk elsõ fázisában a nemzetközi vizsgálat megismétlése, adaptációja volt a cé-
lunk (a kutatás elõzményeirõl, történetérõl, a felmerült módszertani problémákról lásd:
Németh – Biró – Varga, 2009). Jürgen Schriewer és Edwin Keiner az 1980-as évek végén
zajló összehasonlító neveléstudományi kutatásukkal azt az általános megállapítást iga-
zolták, miszerint: a francia és a német neveléstudomány közötti strukturális különbségek
mindenekelõtt a „diszciplináris homogenitás” – „diszciplináris heterogenitás” tengelyen
ragadhatók meg (Schriewer és Keiner, 1993). Ugyanakkor írásuk elején már leszögezik:
a neveléstudományi kommunikáció jellemzõi mellett egy tudományszociológiai vizsgá-
latban mindazokra a szociokulturális különbségekre is reflektálni kell, amelyek az adott
ország neveléstudományának fejlõdését, kommunikációs gyakorlatát meghatározták. A
német neveléstudomány a szellemtudományi, történeti/filológiai hagyományokra épülõ,
elméleti orientációjú, erõs intézményi hátterû tudományfejlõdésre, s ennek – valószínû-
sített – hatásaként a diszciplinárisan homogén kommunikációra nyújt példát. Ezzel szem-
ben a francia neveléstudomány – szervezeti struktúráit, képviselõinek intézményi hátte-
rét, kutatási módszereit és szellemi erõterét tekintve – kevésbé zárt közösségi formáció,
inkább gyakorlatorientált (jellemzõ az alkalmazott tudományi megközelítés), alapvetõen
a modern, empirikus tudományok (pszichológia, szociológia, antropológia) befolyása
alatt áll, így kommunikációjára a diszciplináris nyitottság a jellemzõbb. A kommuniká-
ciós gyakorlat elemzése e kutatásban tehát nem feltárta, csak objektiválta az adott ország
neveléstudományának társadalmi-kulturális státusáról rendelkezésre álló ismereteinket.
Feltehetõleg a magyar neveléstudományi kommunikáció elemzésekor sem fogunk olyan
adatokkal szolgálni, amelyek elõzetes megfigyeléseinknek ellentmondanának – legfel-
jebb olyanokkal, amelyekre eddig nem figyeltünk fel.

Az adatbázis jellemzõi

Franciaország és Németország esetében az elemzett alapsokaság a neveléstudományi
kommunikáció szempontjából központinak számító 3–3 szakfolyóirat tanulmányíróiból
tevõdött össze, a vizsgált harminc évbõl (1955–1985) kilenc év adataira támaszkodva
(minden folyóiratnál az elsõ és az utolsó, valamint a középsõ három-három év került a
mintába). Mivel a német és a francia kutatás során csak a tanulmányrovatok szövegeire
terjedt ki a vizsgálat, értelemszerûen ezt a szûkítést a magyar adatok elemzésénél is meg
kellett tennünk.
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A magyar folyóirat-kutatást az elsõ pillanattól fogva hosszabb távra terveztük, ezért a
kiválasztott négy folyóiratban az 1997 és 2006 között megjelent szövegekbõl összeállí-
tottunk egy digitális szövegkorpuszt, majd az összes szerzõre és szövegre kiterjedõen
szisztematikus adatgyûjtésbe kezdtünk. (1)

Ennek eredményeként létrejött egy 5652 soros SPSS-adatbázis, amelyben minden kom-
munikációs aktust (egy adott személy egy adott idõben és helyen létrejött szövegprodukci-
óját) külön esetként kezeltük. Ez az adatbázis tartalmazza a szerzõkre és a szövegekre vo-
natkozó változókat, melyek az újabb és újabb források bevonása miatt mind teljesebbé vál-
nak. (2) Jelen pillanatban a 2302 szerzõbõl mindössze 243-ról nem rendelkezünk semmi-
nemû információval, vagyis a szerzõk csaknem 90 százalékát – legalább a folyóiratok által
közölt adatok alapján – be tudtuk sorolni tudományterületek, illetve foglalkozási szféra sze-
rint. A folyóiratokon kívül öt forrást sikerült eddig feldolgoznunk, mégpedig:

– az MTA köztestületi tagjainak nyilvántartását (2005-ös állapot),
– a MAB doktori és habilitációs jegyzékét (1994–2006),
– a Pedagógiai Lexikon 4. kötetét: Ki kicsoda a magyar pedagógiában? (1997) (3),
– a Ki kicsoda a magyar oktatásban? (2007) (4), valamint
– a Ki kicsoda? (2002) címû kiadványokat.
A szerzõk mellett adatgyûjtésbe kezdtünk a szövegekkel kapcsolatban is. Eddig az

OPKM elektronikus katalógusában fellelhetõ tárgyszavas besorolásokat vettük át, a ké-
sõbbiekben a szövegek számítógépes tartalomelemzésével szeretnénk a szövegváltozók
körét bõvíteni.

A nemzetközi összehasonlítás végett szükségünk volt egy speciális szövegváltozóra, a
szövegek mûfaji kategorizálására is. Mint már korábban utaltunk rá, a francia és a német
kutatás során a mûfaji besorolás helyett a folyóiratok rovatait vették alapul, s ilyen mó-
don szûkítették le a vizsgálat tárgyát a tanulmányok szerzõire. Ez a módszer a magyar fo-
lyóiratoknál nem volt minden esetben alkalmazható, tekintettel arra, hogy a folyóiratok
sajátos profilja, vállalt, illetve betöltött szerepe a különbözõ mûfajú szövegek eltérõ ará-
nyában, illetve a különbözõ rovatok eltérõ funkcióiban is megmutatkozik. Ezért elvégez-
tünk egy elõzetes vizsgálatot annak megállapítására, hogy a folyóiratokban átlagosan mi-
lyen terjedelmûek a szövegek, majd kiszámítottuk azt a minimum oldalszámot, ami a ma-
gyar pedagógiai szaksajtóban a „tanulmány” kategóriába sorolhatóság mennyiségi krité-
riumaként alkalmazható. Végül definiáltuk azt, amit tanulmánynak tekintünk: minden
olyan szöveg, amely nem recenzió, nem interjú vagy kerekasztal-beszélgetés, nem átvett
(részben lefordított) szövegekbõl összeállított mû – és terjedelme eléri a 9 oldalt. (5)

E módszerrel – mint ezt az elsõ táblázat mutatja – nagyságrendileg azonos elemszámú
adathalmazhoz jutottunk, mint a francia és a német kutatók. 1396 szöveget sorolhattunk
be a tanulmányok közé, melyek 1711 szerzõ alkotásai voltak az összes névelõfordulás
alapján. Az 1711 névelõfordulás mögött valójában csak 636 személyt találunk, ami az
összes szerzõnek valamivel több mint az egynegyede. A nemzetközi összehasonlító
elemzések erre a szerzõi csoportra vonatkoznak.

1. táblázat. A vizsgált népesség nagysága (tanulmányszerzõk)

* az egy szövegre esõ szerzõk száma (az elsõ két oszlop hányadosa)

Az elemzett népességek adataiból kiolvasható, hogy a francia folyóiratokban megje-
lent mintegy másfélezer tanulmány 1324 szerzõ tollából származott, vagyis a tanulmány-
írók között igen kevés volt a több szöveget elõállító szerzõ. Az egy fõre esõ publikációk
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száma egy lehetséges mutatója annak, hogy mennyire tág, illetve szûk azon szerzõk kö-
re, akik egy-egy mûfajban rendszeresen megjelennek. A magyar adatok alapján a vizsgált
idõszakban átlagosan egy szerzõre 2,41 szöveg jut. Ez a mutató a tanulmányíróknál és a
recenzenseknél 2,63, az interjúknál és a kerekasztal-beszélgetéseknél azonban 7,65. Va-
gyis: az interjúkészítés vagy a kerekasztal-beszélgetések levezetése erõsebben szemé-
lyekhez kötött, mint a tanulmány- vagy a recenzióírás. E mutatók nemzetközi viszony-
latban azt jelzik, hogy a magyar neveléstudományi kommunikációra jellemzõbb lehet,
hogy a szereplõknek egy koncentrált köre hozza létre a szövegek jelentõs hányadát, mint
a franciára vagy a németre. Ezzel a kérdéssel éppen ezért részletesebben is foglalkoznunk
kell, amit meg is teszünk tanulmányunk utolsó részében.

Egy másik jellemzõ mutató a társszerzõi index, ami azt fejezi ki, hogy mennyiben jel-
lemzõ a vizsgált népesség publikációs gyakorlatára, hogy nem önálló szerzõk, hanem
szerzõi csoportok jegyeznek egy-egy szöveget. E tekintetben a francia neveléstudományi
kommunikációra inkább jellemzõ a többszerzõs megjelenés, mint a németre vagy a ma-
gyarra, ami összhangban van a francia neveléstudomány empirikus-alkalmazott kutatási
módszerek iránti fogékonyságával. A magyar pedagógiai tárgyú publikációk esetében jól
meghatározható szövegtípusok teszik valószínûvé a többszerzõsséget, melyek – túl a ku-
tatócsoportokhoz vagy állandó szerzõpárosokhoz kötött, avagy alkalmi, de meghatáro-
zott társulási típusba tartozó publikációkon – nagyrészt disszeminációs aktusokkal (ku-
tatási beszámolókkal, projekteredmények leközlésével) vagy szervezeti beszámolókkal,
jelentésekkel állnak kapcsolatban. A magyar folyóiratok közül a társszerzõsség a Magyar
Pedagógiát jellemzi a leginkább (a szövegek egyötöde többszerzõs mû), a legkevésbé
pedig az Iskolakultúrát, ahol a szövegek kevesebb mint tíz százaléka tartozik e csoport-
ba. A két kutatóintézeti lap e kettõ között helyezkedik el. Még egy fontos összefüggés eh-
hez a témához: a társszerzõsség elõfordulási valószínûsége – a kommunikációs aktus jel-
legén kívül – a szerzõk minõsítettségével is szoros kapcsolatban áll, mégpedig azon a
módon, hogy minél magasabb tudományos fokozatot ér el valaki, annál valószínûbb,
hogy önálló szerzõként jelenik meg. Konkrétan: az akadémikusoknál gyakorlatilag min-
denki, az MTA doktoroknál és habilitáltaknál 78, a kandidátusoknál 70, a tudományos in-
tézményekben dolgozó nem minõsítetteknél, illetve a PhD hallgatóknál 65 százalék az
egyedül publikálók aránya.

Mivel számos tudományszociológiai vizsgálat igazolta már, hogy a társszerzõsség a
tudományos mûhelyek, iskolák, az egyes szakterületekre specializálódott csoportok ki-
alakulásának, vagyis az adott diszciplína belsõ differenciálódásának a kísérõjelensége,
érdemes lenne ezt a kérdést más tudományágak bevonásával is megvizsgálni – a fenti
összefüggésekkel egyetemben.

A német, a francia és a magyar neveléstudományi folyóiratok szerzõinek 
diszciplináris hovatartozása

Összehasonlító elemzésre – egyelõre – csak a fejezetcímben megjelölt három ország
vonatkozásában van lehetõségünk, tekintettel arra, hogy ilyen jellegû felmérést – tudo-
másunk szerint – más diszciplínákban Magyarországon, illetve más országokban a neve-
léstudományon belül nem végeztek. (6) Sajnos a francia – német összehasonlító nevelés-
tudományi kutatás is csak meghatározott szempontok szerint összegyûjtött adatokra tá-
maszkodott, s az ebbõl közzétett eredmények – ehhez képest is – igen szûk mezsgyén
vethetõk össze. A szerzõi összetétellel kapcsolatban lényegében egy fontos kérdésre kap-
hatunk választ: a tanulmányírók tudományterületek szerinti megoszlását vethetjük egy-
be. A tudományterületek meghatározását a francia – német kutatás nyomában haladva vé-
geztük el: elsõsorban a szerzõk intézményi kötõdését vizsgáltuk (Mely intézet fõállású
munkatársa volt a vizsgált idõszakban?); ha munkahelyi adattal nem rendelkeztünk, ak-
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kor a minõsítést (Mely tudományágban szerezte a tudományos fokozatát?); ha errõl sem
volt adat a birtokunkban, akkor a foglalkozási kategóriát vettük figyelembe. A tanul-
mányszerzõk tudományterületek szerinti megoszlását a három országban a 2. táblázat
foglalja össze (a német és francia adatok forrása: Schriewer – Keiner, 1993, 297.).

2. táblázat. A tanulmányszerzõk tudományterület szerinti megoszlása (összes névelõfordulás)

A szerzõk tudományterületek szerinti összetételének elemzését az adathiány magyará-
zatával kezdenénk. Több hullámban elvégzett adatgyûjtésünknek köszönhetõen az adat-
hiányt sikerült 8,2 százalékra csökkentenünk. A tanulmányszerzõknél az adatok fellelhe-
tõsége könnyebb volt: itt mindössze a szerzõk 5,5 százaléka ismeretlen. Ez hét százalék-
ponttal jobb a németek és 9,5 százalékponttal a franciák eredményénél. Az adathiány
visszaszorításában fontos szerepet játszottak az ezredforduló környékén megjelenõ Ki
kicsoda?-könyvek, melyek között egyre több az oktatás területével foglalkozó kiadvány.
A francia és német kutatók lexikonokat, névregisztereket igen, Ki kicsoda?-típusú forrá-
sokat nem használtak a húsz évvel ezelõtti kutatásban. Az interneten keresztüli adatgyûj-
tés jelentheti a következõ alternatívát, valamint az adathiány mögött feltételezett szerzõi
csoportokkal való személyes kapcsolatteremtés. Függetlenül az adathiány mértékétõl,
azokat a szerzõket, akikrõl semmilyen adatunk nem volt, a százalékos összesítésben nem
tüntettük fel.

Némi magyarázatra szorul a „nem besorolható” kategória is. Itt azokról a szerzõkrõl
van szó, akik intézményi hátterük, tudományos minõsítettségük vagy foglalkozásuk alap-
ján nem a tudományos szféra képviselõi. Ebben a sorban feltûnõ, hogy a magyar neve-
léstudományi kommunikáció szereplõi között sokkal kisebb arányban találunk olyano-
kat, akik intézményi tagságuk vagy akadémiai fokozatuk alapján ne rendelkeznének tu-
dományos legitimitással. Felvetõdik természetesen a kérdés, hogy Németországban vagy
Franciaországban ma hasonló adatokat találnánk-e, mint a felvétel idején. Erre választ
nem tudunk adni, de az idõtengely mentén elvégzett vizsgálatokból bizonyos tendenciá-
kat kiolvashatunk. A német kutatók összehasonlították az 1950-es években, az 1960-as
évek végén/1970-es évek elején, illetve az 1980-as években felvett adatokat, melyek
alapján látható, hogy míg Franciaországban elõször csökkenõ, majd újra emelkedõ, ad-
dig az NSZK-ban folyamatosan csökkenõ tendenciát mutat a nem tudományos területrõl
érkezett szerzõk részesedése, mégpedig nem is akármilyen mértékben: 60 százalékról 8
százalékra esik vissza ez az arány (Schriewer – Keiner, 1993, 301.)! Az ezredfordulón te-
hát Németországban – feltehetõleg – alacsonyabb értéket kapnánk a „nem besorolható”
kategóriára, mint amilyet a 2. táblázat mutat. (Franciaországnál ez nem biztos.) A magyar
neveléstudományi kommunikációban – tíz év ismeretében – elég nehéz bármilyen irányú
változást megállapítani, netalántán prognózisokat felállítani. Minden kommentár nélkül
ezért csak a legalapvetõbb adatokat közölnénk: amíg a teljes szövegprodukciónál 13 szá-
zalékról 7 százalékra fokozatosan csökkent, addig a tanulmányok esetében 17 és 22 szá-

(7)
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zalék között hullámszerûen ingadozott a nem tudományos területen dolgozók részvétele.
Sajnos adatok híján még megbecsülni sem tudjuk, hogy a „nem besorolható”, illetve a
„nem ismert” szerzõk körében hány olyan PhD-hallgató van, akikrõl sem a szerkesztõ-
ség, sem a lexikonok nem szolgáltattak információt, vagy egy olyan fõállású munkakört
adott meg, ami egy nem tudományos területhez kötötte õt.

A döntõ különbség a három ország viszonylatában természetesen a tudományosan be-
sorolt szerzõk összetételében mutatkozik meg. A német neveléstudományi kommuniká-
ció diszciplináris zártságát a 64 százalékos neveléstudományi részesedés mutatja, szem-
ben a franciáknál tapasztalt 43,5 százalékos részesedéssel. Németországban a neveléstu-
dományon (és a neveléstudomány és más tudományok határterületeihez tartozó tudo-
mányágakon) kívül lényegében csak a humán- és társadalomtudományok képviselõi ját-
szanak szerepet a neveléstudományi diskurzusokban. Ez Franciaországra is igaz, de itt a
belsõ arányok eltérõk: a német 7,8 százalékos részesedéshez képest a franciáknál a pszi-
chológia, szociológia, közgazdaságtan és egyéb társadalomtudományok a szerzõk csak-
nem egyharmadát adják, s valamivel erõ-
sebb a többi tudományterület részesedése
is. A magyar neveléstudományi publikációk
szerzõi általában megosztottabbak az egyes
tudományterületek között: szignifikáns a
különbség mind a történettudomány és filo-
lógia, mind a természettudományok, mind a
humán- és társadalomtudományok eseté-
ben. Ha csak a neveléstudományi területet
és a neveléstudományhoz szorosan kapcso-
lódó humán- és társadalomtudományokat
vetjük egybe, a magyar neveléstudomány
helyzetére a „köztes állapot” jellemzõ:
kommunikációs gyakorlata diszciplinárisan
valamivel zártabb, mint a francia, ugyanak-
kor nyitottabb, mint a német.

E köztes pozíció értelmezéséhez az
elemzések elmélyítése elengedhetetlennek
tûnt. Nyitott kérdés maradt, hogy a nem tu-
dományos szerzõk valójában milyen ágaza-
tokban tevékenykednek; milyen szerepet
játszanak az egyes folyóiratok az országos
adatok alakításában; mennyiben térnek el a
vizsgálat eredményei, ha a szerzõk körét nem szûkítjük le a tanulmányírókra, hanem a
neveléstudományi kommunikáció szempontjából legalább annyira releváns recenziókat,
rövidebb terjedelmû (gyakran nem is a tanulmányrovatokban megjelenõ) kutatási beszá-
molókat, interjúkat, vitacikkeket, konferenciaanyagokat stb. is számításba vesszük. E
kérdések megválaszolásához a magyar adatbázisban rendelkezünk adatokkal, összeha-
sonlítható adatok azonban a francia, illetve a német oldalon már nincsenek.

Az elemzések elmélyítése a nemzetközi kutatás nyomán

Kezdjük a megválaszolandó kérdések sorát a folyóiratokkal. Ha az alapsokaságot le-
szûkítjük a tudományos területen dolgozókra, a tanulmányírók tudományterületek sze-
rinti megoszlása a 3. táblázat számai szerint alakul. A magyar pedagógiai folyóiratokban
a tudományos területen mûködõ szerzõk átlagosan 71,5 százaléka sorolható a neveléstu-
domány területére, csaknem egyötöde valamely humán- vagy társadalomtudomány kép-

Egy másik jellemző mutató a
társszerzői index, ami azt fejezi
ki, hogy mennyiben jellemző a
vizsgált népesség publikációs

gyakorlatára, hogy nem önálló
szerzők, hanem szerzői teamek
jegyeznek egy-egy szöveget. E te-
kintetben a francia neveléstudo-
mányi kommunikációra inkább
jellemző a többszerzős megjele-
nés, mint a németre vagy a ma-
gyarra, ami összhangban van a
francia neveléstudomány empi-
rikus-alkalmazott kutatási mód-
szerek iránti fogékonyságával. 
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viselõje, 4,4 százalék a történészek, irodalmárok és nyelvészek részesedése, a maradék-
ból pedig 2,8, illetve 1,4 százalékban részesednek a természettudományi és egyéb (pél-
dául mûvészettudományi, hadtudományi stb.) szakírók.

3. táblázat. Tudományos területen dolgozó tanulmányszerzõk tudományterület szerinti megoszlása, a magyar
folyóiratokra bontott adatokkal

Amennyiben a megoszlási értékeket a magyar folyóiratokra külön-külön is kiszámít-
juk, tisztán megmutatkozik, hogy a magyar neveléstudományi kommunikáció nem ho-
mogén, hanem „osztott” erõtérben zajlik, ahol a meghatározó orgánumoknak más és más
irányú a befolyásuk a kommunikáció ágenseire. Míg az Educatio tanulmányszerzõinek
adatai – szinte egy az egyben – megfelelnek a francia mintának (elsõsorban az „oktatás-
kutatók” interdiszciplináris megközelítésmódját jelenítik meg), addig a Magyar Pedagó-
gia a német modellel mutat hasonlóságot, leszámítva, hogy a központi német pedagógi-
ai lapok átlagához képest erõsebb a bölcsész-pedagógiai hagyomány iránti affinitása. Az
Educatio mellett az Iskolakultúra is az interdiszciplináris pedagógiai diskurzus fóruma,
bár ez a tanulmányírók esetében kevésbé szembetûnõ, mint a kommunikációs aktusok
egészénél (lásd az 1. ábrát). S végül, az Új Pedagógiai Szemle az elméleti (és a gyakor-
lati) pedagógia szereplõinek megjelenését legerõteljesebben támogató, öndefiníciója sze-
rint az elmélet és a gyakorlat között közvetítõ, a tudományos ismereteket a pedagógustár-
sadalom felé transzformáló szaklap, amely az iskolai oktatás, iskolai szocializáció kérdé-
seivel foglalkozó pszichológusok, társadalomtudósok számára is fórumot kínál, de – gya-
korlatorientációjához híven – sem a történeti-filológiai, sem a természettudományi disz-
ciplínákkal szemben nem mutat különösebb nyitottságot.

A magyarországi átlagos értékek tehát négy olyan lap adataiból tevõdnek össze, me-
lyek külön-külön sokkal erõteljesebben jelenítik meg azokat a mintázatokat, amelyeket a
francia és a német neveléstudományi kommunikáció vizsgálatakor Jürgen Schriewerék
felismerni véltek, mint az összesített értékek.

Az egyes folyóiratok jellemzése azonban ezzel még nem ért véget, hiszen a tanul-
mányírók összetétele nem feltétlenül egyezik meg a teljes szerzõi népesség összetételé-
vel. A szerzõk tudományterületek szerinti megoszlását mutatja a következõ ábra is, ahol
minden folyóiratnál egymás mellett tüntettük fel a tanulmányírók és az összes szövegtí-
pus szerzõinek adatait. (1. ábra) (9)

A szerzõk körének kitágítása a kilenc oldalnál rövidebb szövegekre, valamint az inter-
júkra és recenziókra csak az Iskolakultúra esetében gyengíti a neveléstudósok jelenlétét.
Ha az állítást megfordítjuk, talán világosabbá válik az összefüggés: az Iskolakultúra ki-
vételével a másik három pedagógiai folyóiratban a nem neveléstudományi szerzõk erõ-
sebben reprezentáltak a tanulmányírók között, mint a szerzõk között általában. Vagyis: a
szöveg tudományos jellege és/vagy hosszabb terjedelme annak valószínûségét növeli,
hogy nem neveléstudományi területrõl érkezett a szerzõ. (Az eltérés mértéke ugyan nem
számottevõ, de az összefüggés ettõl még mind a három lapra fennáll.)

(8)
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1. ábra. A tanulmányszerzõk megoszlása tudományterületek szerint – az összes szerzõre kapott adatokkal 
összevetve

Az Iskolakultúra különállására háromféle magyarázatot is adhatunk, s a legvalószí-
nûbb az, hogy ezek mindegyike hatással volt az eredményre. Egyrészt az Iskolakultúrá-
nál mindenképpen torzító hatása van annak, hogy a terjedelmi adatokat az OPKM kata-
lógusából vettük, amely csak a pedagógiai tárgyú tanulmányokat tartalmazza. (Más szö-
vegtípusokat nem érintett a tárgyi szelekció olyan súlyosan, mint a tanulmányokat.) Más-
részt megfigyelhetõ, hogy miközben a szerkesztõség nagyon tudatosan törekszik arra,
hogy kellõ arányban képviseltessék magukat a neveléstudományon kívüli tudományterü-
letek, ezt oly módon éri el, hogy vagy a fiatalabb generációkból rekrutálja a szerzõit, akik
között ritkábban fordulnak elõ tanulmányírók, vagy ismertebb kutatókat jelentet meg, de
ebben az esetben gyakran megelégszik egy-egy rövidebb írással is. A harmadik tényezõ,
amely még befolyásolhatja a neveléstudósok relatíve magas részvételét a tanulmányírók
között, hogy olyan szerzõk is rendszeresen publikálnak az Iskolakultúrában, akik elsõ-
sorban a Magyar Pedagógiához vagy az Educatióhoz kötõdnek. Ha az érintett szerzõk –
feltehetõleg a dominancia elkerülése véget – a saját preferált lapjuk helyett egy másik fó-
rumot keresnek, nagyobb eséllyel választják az Iskolakultúrát, mint egymást (vagy akár
az ÚPSZ-t). Ennek ugyancsak van köze ahhoz a paradigmatikus-törzsi megosztottság-
hoz, amire korábban már utaltunk. Az Iskolakultúra ebben az osztott kommunikációs tér-
ben nem az egyik vagy a másik tudományos mûhely vagy paradigma fórumát jeleníti
meg, hanem egy „semleges terepet”. (10)

A harmadik jelentõs kérdés, amire itt választ keresünk, hogy milyen ágazatokból ér-
keznek a „nem tudós” tanulmányszerzõk. Nemzetközi összehasonlító elemzéseink során
már felhívtuk a figyelmet arra, hogy a magyar pedagógiai folyóiratokban relatíve ala-
csony a nem tudományos területen dolgozó tanulmányírók aránya. A 283 névelõfordulás
valójában csak 159 személyt takar, ami – az ismeretlen szerzõket nem számítva – az ösz-
szes névelõfordulás 17,6, a személyek 12 százaléka. (2. ábra)

A 2. ábra megoszlási adataiból kitûnik, hogy az Educatióban találunk a legkisebb valószí-
nûséggel a közoktatás területérõl érkezett tanulmányszerzõt. A legtöbben az államigazgatás
felõl jelennek meg, de lényegében minden fontosabb ágazat – az oktatástól a civil szerveze-
tekig – képviselve van. Ezzel szemben a Magyar Pedagógiában a nem tudományos terüle-
ten mûködõ tanulmányszerzõk nagy valószínûséggel a közoktatásban aktívak, avagy vala-
mely pedagógiai szolgáltató (például a megyei pedagógiai intézetek) munkatársai. Az Új Pe-
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dagógiai Szemle és az Iskolakultúra esetében ugyancsak jelentõs a gyakorló pedagógusok
részvétele, a többi terület viszonylag egyenletesen oszlik meg (az Iskolakultúrában valami-
vel erõsebb a kultúra-média, az ÚPSZ-ben pedig a civil szervezetek jelenléte).

2. ábra. A nem tudományos tevékenységet végzõ tanulmányszerzõk megoszlása foglalkozási ágazatok szerint
(összes névelõfordulás)

Összefoglalva: Az ágazati sokszínûség mindenekelõtt az Educatiót jellemzi, azt a la-
pot, amely a tudományterületek szerinti megoszlás tekintetében is a leginkább interdisz-
ciplináris. A mögöttes elv nyilvánvaló: minél több oldalról közelítjük meg az oktatásügy
kérdéseit, annál teljesebb lesz a kép, amit nyerünk róla. A másik három pedagógiai fo-
lyóirat tanulmányszerzõi között 70–80 százalék a neveléstudósok aránya, ami egyértel-
mû jelzése annak, hogy az adott orgánumok diszciplinárisan elsõsorban a neveléstudo-
mány irányába nyitottak. Mindezt csak alátámasztja, hogy e folyóiratokban a nem tudós
szerzõk között is kiemelkedõ a pedagógusok jelenléte. Az Iskolakultúra – küldetéséhez
híven – törekszik arra, hogy a pedagógiai diskurzusokba a társtudományok képviselõit is
involválja, ami a rövidebb szakcikkek, recenziók produkciójában jobban megmutatko-
zik, mint a hosszabb tanulmányoknál. A „diszciplináris homogenitás” talaján álló Ma-
gyar Pedagógia egyértelmûen a „neveléstudomány”, míg az Új Pedagógiai Szemle a szé-
lesebb értelemben vett „pedagógia” szakmai fóruma.

A szerzõi összetétel egyéb aspektusai

A neveléstudományi kommunikáció szereplõirõl – túl a szerzõk tudományterületek, il-
letve foglalkozási ágazatok szerinti besorolásán – számos más adattal is rendelkezünk. A
jelen tanulmányban csak néhányat emelnénk ki a lehetséges elemzési szempontok közül.
Megvizsgáljuk:

– a folyóiratok tudományos jellegének jelzéseit,
– a társadalmi nemek reprezentációját, illetve aktivitását,
– az egyes generációk publikációs tevékenységét, valamint
– a „szerzõi dominancia” mutatóit.

A „tudományos jelleg” jelzései

Egy szakmai lap tudományos jellegének (súlyának, rangjának) megállapítására (méré-
sére) több lehetõség is kínálkozik. E módszerek kidolgozása ma már egy külön szakterü-
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let, a tudománymetria „felségterülete”. Az itt következõ elemzéseknek nincs közük a tu-
dománymetrikusok által alkalmazott szempontokhoz vagy mutatókhoz, pusztán arra vol-
tunk kíváncsiak, hogy a magyar pedagógiai folyóiratok mennyiben tekinthetõk reprezen-
tatívnak a tudományos közösség kommunikációs tevékenységére nézve, vagyis: milyen
valószínûséggel találunk tudományos szerzõket a publikálók között.

Két jelzésünk van, melyek alapján eldönthetõ, hogy az adott személy formális értelem-
ben a tudományos közösség tagja-e, vagy sem: a tudományos minõsítés, illetve a mun-
kahelyként megjelölt intézmény tudományos jellege. E két változó kombinált alkalmazá-
sára is módunk van, minek segítségével hierarchiába rendezhetjük a vizsgált populációt.
Egy ilyen kombinatív elemzés már csak azért is szükséges, mert a neveléstudományi
kommunikáció szereplõi között igen nagy számban találunk olyan egyetemi/fõiskolai ok-
tatókat, tudományos kutatókat, akik az akadémiai intézményrendszer tagjai, miközben
tudományos minõsítésük nincsen. Õk helyezkednek el (a PhD-hallgatókkal egy csoport-
ban) a minõsített és a „minõsítéssel nem rendelkezõ és nem tudományos intézetekben
dolgozó” szerzõk között. (11)

A 3. ábrán a teljes populáció mellett minden folyóiratnál bemutatjuk a tanulmányírók-
ra érvényes adatokat is. A tanulmányok szerzõinél megnõ a tudományos közösség képvi-
selõinek aránya: az összes szerzõ 71, a tanulmányírók 79 százaléka vagy rendelkezik tu-
dományos minõsítéssel, vagy munkavállalói, illetve PhD-hallgatói jogviszonyban van
valamely tudományos intézménnyel. Az adathiány az összes szerzõi elõfordulás esetében
átlagosan 8,3 százalék, ami az Educatióban emelkedik csak tíz százalék fölé. (12)

3. ábra. A szerzõk megoszlása a négy folyóiratban tudományos fokozat és intézményi háttér szerint – 
az összes kommunikációs aktus, illetve a tanulmányírók esetében

A tudományos közösség reprezentációjában a négy centrális folyóirat között jelentõs
különbségek vannak: leginkább a Magyar Pedagógia, legkevésbé az Új Pedagógiai Szem-
le hasábjain jelennek meg tudományos szerzõk írásai. Míg a Magyar Pedagógiában nincs
eltérés a szövegtípusok között (akár az összes szöveget vesszük alapul, akár csak a fõbb
tanulmányokat, a minõsített és/vagy tudományos intézményben dolgozók aránya egyaránt
90,5 százalék), addig a másik három folyóiratnál már releváns a szövegtípus, illetve a ter-
jedelem szerinti megkülönböztetés. A tanulmányíróknál a tudományos szerzõk aránya az
Educatióban 8,5, az Iskolakultúrában 6, az Új Pedagógiai Szemlében csaknem 7 százalék-
ponttal nõ az összes szerzõre kapott adatokhoz képest. Vagyis: azok a szerzõk, akik nem
tagjai a tudományos közösségnek, gyakrabban írnak szakcikkeket, recenziókat vagy
egyéb, rövidebb szövegeket. A fenti adatok ugyanakkor azt is igazolják, hogy nincs olyan
folyóirat az elemzett négy orgánum között, ahol a tanulmányok szerzõi legalább kéthar-
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mad részben ne tudományos háttérrel rendelkezõ személyek lennének. Arra a kérdésre,
hogy ez több vagy kevesebb, mint bármely más tudományágban, nem tudunk addig vála-
szolni, amíg nincsenek összehasonlítható adataink. Mint ahogy arra a kérdésre is nehéz
lenne választ adni, hogy bármely folyóirat vagy szövegtípus esetén a tudós szerzõk 90, 95
vagy 100 százalékos részvétele lenne-e az optimum... Az akadémiai intézményrendszer ál-
tal biztosított tudományos legitimáció ugyanis nem feltétele a pedagógiai kommunikáció-
ban való részvételnek, tekintve hogy nemcsak tudományos tárgyú diskurzusokból áll ez a
gyakorlat, hanem lehet ismeretterjesztõ, tájékoztató, szakpolitikai kérdések széles körû
megvitatását szorgalmazó vagy más típusú kommunikációs cselekvés is. A funkcionális
sokrétûség a pedagógiai kommunikációra általában is, egyes orgánumaira pedig kifejezet-
ten jellemzõ, amit a tudományközi összehasonlításoknál is figyelembe kell venni.

Érdemes még közelebbrõl is megvizsgálnunk, hogy milyen a tudományos fokozatúak
részesedése az egyes folyóiratokban. Az Educatio tanulmányszerzõi között (õk nagyjá-
ból lefedik a tanulmányrovat szövegeinek szerzõit) találunk a legmagasabb arányban mi-
nõsített személyeket, ahol a habilitáltak kiemelkedõ részvétele mutatja, hogy bár a lap ki-
adója egy kutatóintézet, a szerkesztõség tagjainak valójában igen erõs az egyetemi be-
ágyazottságuk. A minõsítettek aránya az Educatióban – mûfajtól függetlenül – több mint
kétszer annyi, mint az Új Pedagógiai Szemlében, ami nemcsak a két folyóirat, hanem a
két háttérintézmény tudományos jellege közötti különbségekrõl is árulkodik. Ha a mûfaj-
okon belüli elemzéseket is elvégezzük, feltûnõ, hogy az Educatio olyan szövegtípusok-
nál is nagyarányú minõsített szerzõt tud felmutatni, amelyek nem tipikusan tudományos
zsánerek, mint például az interjú. (13)

Itt szeretnénk reflektálni a WARGO Intézet keretében elvégzett kutatásra, amely há-
rom magyar és három angol nyelvû (ebbõl kettõ rangosabb és egy kevésbé rangos) peda-
gógiai folyóirat elemzésére is kiterjedt. Az általuk vizsgált indikátorok között a társszer-
zõsség, az empirikus módszerek alkalmazásának jelzései (például ábrák, képletek szá-
ma), a hivatkozások száma, ezen belül a folyóirat-, illetve az idegen nyelvû hivatkozások
száma szerepelt mint a kommunikációs gyakorlat tudományos jellegének mutatói. Ezen
indikátorokkal mi magunk is foglalkoztunk, és az empirikus módszerek alkalmazásának
jelzésein kívül mindegyiket részletesen elemeztük. (14) Eredményeink abból a szem-
pontból egybevágnak, hogy a WARGO Intézet vizsgálatába bevont három magyar folyó-
irat (Magyar Pedagógia, Iskolakultúra, Új Pedagógiai Szemle) közül a Magyar Pedagó-
gia mutatói közelítik meg a leginkább a rangosabb nemzetközi folyóiratok jellemzõit.
Azaz: itt találjuk a legtöbb empirikus kutatásról szóló tanulmányt, itt a legtöbb az egy
cikkre esõ hivatkozások száma s ezen belül a folyóirat-hivatkozások, illetve az idegen
nyelvû referenciák. Az ebbõl levonható következtetésekben azonban nem osztjuk a
WARGO Intézet kutatóinak véleményét. Itt ugyanis három olyan lapot hasonlítottak ösz-
sze egymással, amelyek nem tekintik egyenlõ mértékben prioritásnak a tudományos jel-
leg erõsítését. A magyar neveléstudomány jelen állapotában egy, legfeljebb két olyan lap
fenntartására képes, amely – bármilyen szempontból is – összemérhetõ lenne a nemzet-
közi tudományos közélet oktatással/pedagógiával foglalkozó orgánumaival. Elemzése-
ink alapján erre a szerepre a Magyar Pedagógia és az Educatio a leginkább predesztinált.
E két lap közül az egyiket kihagyni az elemzésekbõl a kommunikációs mezõ alapos is-
meretének hiányára utal. Feltesszük, hogy a WARGO-kutatás résztvevõi az Educatiót in-
terdiszciplináris jellege miatt nem tekintették meghatározó neveléstudományi folyóirat-
nak, de ezt a neveléstudós társadalom nem így érzékeli (vesd össze a folyóirat-hivatko-
zásokról szóló tanulmány eredményeivel: Pap, 2009). Konklúziónk ezért: tudományos
lapot csak tudományos lappal érdemes összehasonlítani, ha a tudományosság „mértéké-
re” vagyunk kíváncsiak. S ha máshonnan nem is, de a folyóiratok küldetésnyilatkozatai-
ból viszonylag jó támpontokat nyerhetünk annak eldöntéséhez, hogy melyik lap törek-
szik arra, hogy megfeleljen a „tudományosság” nemzetközi normáinak, s melyik nem.
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A társadalmi nemek reprezentációja és aktivitása

Akár diakrón, akár szinkrón szempontból tanulmányozzuk egy tudományos közösség
kommunikációs tevékenységét, a 20. századtól kezdve már minden tudományágat jelle-
mez, hogy milyen mértékben vehetnek részt a nõk a tudományos közéletben. Ezért sze-
retnénk most utánajárni, hogy a vizsgált idõszakban mennyire voltak jelen a nõk a neve-
léstudományi diskurzusokban; miképpen jellemezhetõ a nõi reprezentáció, illetve publi-
kációs aktivitás a szerzõk egyes alcsoportjain belül; illetve hogy van-e bármilyen jelzé-
sünk arról, hogy a szakma elnõiesedése a gyakorlati pedagógia után idõvel a neveléstu-
dományt is jellemezheti.

Minden szerzõt egyszer véve számításba az elemzett népességben a férfi – nõ arány
52, illetve 48 százalék. Az összes kommunikációs aktust tekintve ez 55 és 45 százalékra
módosul, ami már önmagában is mutatja, hogy a férfiak valamivel aktívabb szereplõi a
vizsgált kommunikációs közösségnek, mint a nõk. Ha megnézzük ugyanezen adatokat az
egyes szövegtípusokra, akkor a legnagyobb különbség az interjúknál, illetve a recenziók-
nál mérhetõ: az egyes személyekre kivetítve átlagon felüli (50–56 százalék), az egyes
személyek teljes szövegprodukciójára kivetítve átlagon aluli (42–43 százalék) a nõi rész-
vétel. Vagyis: több nõ próbálja ki magát az interjú és a recenzió mûfajában, de összessé-
gében kevesebb szöveget állítanak elõ, mint a férfiak. A szakcikkeknél a nõk aktivitása a
szöveg hosszával, ha nem is egyenes arányban, de erõsödik, a tanulmányok esetében meg
is haladja az átlagos 45 százalékot. Tehát: a nõk produktivitása általában alatta marad a
férfiakénak, de a hosszabb és tudományosabb jellegû szövegek elõállításában átlagos
részvételükhöz képest aktívabbak. (15)

Túl az imént felvázolt összefüggéseken, érdemes a nõk (és a másik oldalon mindig a
férfiak) reprezentációját, illetve aktivitását szélesebb kontextusban is megvizsgálni, hi-
szen számos olyan tényezõ van, amely relatívvá teheti a fenti adatokat. Hogy csak néhá-
nyat említsünk e tényezõk közül:

– Az akadémiai szféra rendkívül tagolt, s az egyes diszciplínákban nagyon eltérõ a tár-
sadalmi nemek érvényesülési lehetõsége, ezért érdemes az adatainkat a neveléstudo-
mány, illetve más társadalomtudományok átlagos mutatóival egybevetni.

– Az akadémiai minõsítések hierarchikusan strukturálják a tudományos közösséget, s
mint minden hatalomelosztó rendszerben, itt is érvényre juthat az úgynevezett „üvegpla-
fon”-hatás, ezért mindenképpen foglalkoznunk kell a tudományos hierarchia különbözõ
lépcsõfokain álló szerzõi csoportok publikációs tevékenysége közötti különbségekkel.

– A pedagógus szakma elnõiesedése lassan száz éve tartó folyamat, ami a 21. század-
ra elérte a felsõoktatást is. Ennek nyilvánvalóan van/lesz hatása a neveléstudomány fej-
lõdésére is. Izgalmasnak tûnik ezért a kérdés, hogy a neveléstudományi kommunikáció
általunk vizsgált szegmenseiben van-e bármilyen jele annak, hogy a nõk az oktatási szfé-
ra után a neveléstudományt is „a birtokukba veszik”.

A szerzõk nemi összetételérõl ismertetett számokat tehát valamely, társadalmilag jól
körülhatárolható alapsokaság adatainak a tükrében értelmezzük tovább. Megvizsgáljuk a
tanintézetek oktatóit, a kutató és fejlesztõ helyek tudományos munkatársait és az akadé-
miai fokozattal rendelkezõket, különös tekintettel a neveléstudományban minõsítettekre.

A népszámlálási statisztikákban az oktatási szférára vonatkozóan a következõ adato-
kat találjuk: a felsõfokú tanintézetek oktatóinak 39, a középfokon tanítóknak 62, az alap-
fokon tanítóknak 89 százaléka nõ. A nõk alulreprezentáltsága a pedagógiai folyóiratok-
ban – ha az oktatási szféra egészét figyelembe vesszük – jelentõs. Mivel a neveléstudo-
mányi kommunikáció szereplõi azonban elsõsorban az akadémiai intézményrendszerbõl
kerülnek ki, a felsõfokú tanintézetek adatait érdemes kiemelten kezelnünk. A felsõokta-
tásban ugyanis alig 40 százalékos a nõi részvétel. Ehhez képest a szerzõk közötti 48 szá-
zalékos arány már nem alul-, hanem felülreprezentációt jelent. Érdekes lenne leszûkíte-
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ni az alapsokaság körét a neveléstudományi intézetekben dolgozókra is, tekintettel arra,
hogy ezekben a nõi tanerõ részesedése az átlagos 40 százalékos értéket – valószínûleg –
felülmúlja. Sajnos intézetekre, illetve tanszékekre bontott statisztikai adataink nincsenek,
azt viszont tudjuk, hogy szerzõink között a neveléstudós felsõoktatókon belül a nõk ará-
nya 50,8 százalék, ugyanezen nõknek a kommunikációs aktusokban való részvétele pe-
dig 47,4 százalék. Vagyis: viszonylag magas csoportreprezentációs értékek mellett a fel-
sõoktatásban dolgozó neveléstudós nõk valamivel kevésbé aktívak az általunk vizsgált
orgánumokban, mint a férfiak.

A neveléstudományi kommunikáció szereplõinek másik meghatározó csoportja a tudo-
mányos kutatóintézetek népessége. A kutatói és fejlesztõi tevékenységet végzõkrõl már
bontott adataink is vannak. A Magyar Statisztikai Évkönyv 1999-es kimutatásaiból tudjuk,
hogy a kutató és fejlesztõ helyeken a nõk részvétele alacsonyabb, mint a felsõoktatásban:
az összes tudományterületet számításba véve 30,7 százalék (lásd a 4. táblázatot).

4. táblázat. A kutató-fejlesztõ helyek munkatársai, a nõk számával, illetve arányával

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 1999, 28. fejezet, 28.3. tábla

A társadalomtudományokon belül már összemérhetõ a nõi részesedés a felsõoktatás át-
lagával, ami a neveléstudományi kommunikáció szempontjából relevánsabb is, mint a
többi tudományterület. Mint a 4. táblázatból látható, a társadalomtudományi intézetek
között igen nagy a szórás: a filozófia, illetve az állam- és jogtudomány helyezkedik el az
egyik póluson (75 százalék körüli férfi dominanciával), a filológiai kutatóhelyek találha-
tók a másik póluson, ahol a legmagasabb (57,5 százalékos) a nõi részvétel. A pedagógi-
ai intézetekben kiegyensúlyozott, csaknem fele-fele arányú a nemek megoszlása. A ne-
veléstudományi diskurzusok szereplõi között tehát a társadalomtudományi kutatók ada-
taihoz képest erõs, a neveléstudományi kutatók adataihoz képest enyhe (de kimutatható)
a kutatóintézeti nõk felülreprezentációja. Az oktatáskutató helyekrõl érkezett szerzõk kö-
zött 51,4 százalék a személyekre, 38,4 százalék a kommunikációs aktusokra számított
nõi arány. A kutatóintézetek és a felsõoktatási intézetek összehasonlításában megállapít-
ható, hogy ugyan a nõi oktatáskutatók nagyobb számban vesznek részt a neveléstudomá-
nyi kommunikációban, mint a nõi neveléstudós felsõoktatók, de aktivitásuk gyengébb
(legalábbis a vizsgált folyóiratokban). Ugyanez az összefüggés a férfiakra a két intéz-
ménytípus relációjában természetesen fordítottan áll: a kutatóintézetekbõl kevesebb fér-
fi jelenik meg, mint a felsõoktatásból, de sokkal több publikációt tudhatnak a maguké-
nak, mint egyetemi/fõiskolai kollégáik.

Végül megvizsgáltuk az akadémiai fokozattal rendelkezõk körét is. Ebbõl a célból az
MTA köztestületi nyilvántartását, valamint a MAB habilitációs jegyzékét elemeztük. Az
MTA köztestületében a nõi részvétel a kutatóhelyek arányszámait is „alulmúlja”: a tag-

Kutató-fejlesztõ
munkatársak

száma
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ságnak a nõk alig több mint egyötödét teszik ki. Ehhez képest a neveléstudományból mi-
nõsítést szerzettek között feltûnõen magas, 41,3 százalék a nõk részesedése.

A 4. ábrán az akadémiai intézetekben (felsõoktatásban vagy kutatóintézetben) dolgozó
neveléstudományi szerzõk nemi megoszlási adatai láthatók, tudományos fokozatok sze-
rinti bontásban. Mint ez a diagrammon jól kivehetõ, a férfiak elõfordulási valószínûsége
a tudományos rang emelkedésével exponenciális nõ, ami önmagában nem szorul különö-
sebb magyarázatra, hiszen tudjuk: a nõk expanziója a tudományos szférában is az alsóbb
szintekrõl halad fokozatosan a felsõbb szintek felé. Éppen ezért itt megint össze kell vet-
nünk a publikációs aktivitást az adott csoportra átlagosan jellemzõ nemi arányokkal.

4. ábra. Akadémiai intézményekben dolgozó neveléstudományi szerzõk nemi megoszlása tudományos fokozat
szerint (összes névelõfordulás)

A neveléstudományból MTA doktori fokozattal vagy kandidátusi/PhD fokozattal és
habilitációval rendelkezõknél 12, illetve 33 százalék körüli a nõk részesedése. Szerzõi
adatbázisunkban az MTA doktori fokozatú neveléstudós szerzõk között 7,8 százalék, a
neveléstudományból habilitáltak között 34,5 százalék a nõk aránya. A személyek arány-
számai alapján tehát a nagydoktorival rendelkezõ nõk erõsen alul-, a habilitált nõk eny-
hén felülreprezentáltak a saját csoportjukon belül. A két csoport kommunikációs aktivi-
tása viszont éppen fordított képet mutat: az MTA doktoroknál mintegy két százalékpont-
tal erõsebb, a habilitáltaknál viszont két százalékponttal gyengébb a nõk publikációs ak-
tivitásának mértéke, mint a csoporton belüli reprezentáció. Ahol mind a reprezentáció,
mind a publikációs aktivitás meghaladja az adott csoportra jellemzõ nõi részvételt, az a
neveléstudományból kandidáltak vagy PhD-sok csoportja. A nõk a neveléstudományi
kandidátusok 45,3 százalékát adják, a szerzõkön belül 48,7 százalék az arányuk, vagyis
a neveléstudományi kommunikációban egyértelmûen felülreprezentáltak, a szövegeknek
pedig már csaknem 60 százalékát e csoportban a nõk jegyzik, ami (a nõkre általában nem
jellemzõ) kimagasló produktivitást mutat.

Összegzésképp: amennyiben a szakmailag releváns csoportok (például a felsõoktatók,
fõállású kutatók, neveléstudományból minõsítettek) nemi arányait vesszük alapul, akkor
a nõk számszerû felülreprezentációja – kisebb-nagyobb mértékben – kimutatható, ugyan-
akkor az is jellemzõ, hogy míg a nõk saját csoportjaikon belül nagyobb számban vannak
jelen a neveléstudományi diskurzusokban, a férfiak a produktívabbak. (Az egy fõre jutó
szövegek száma a férfiaknál magasabb.) Egyelõre egyetlen jól megragadható szerzõi
körben mutatkozott a nõk kommunikációs részvétele és produktivitása erõsebbnek a fér-
fiakénál, és ez a kandidátusi (vagy PhD-) fokozatúak csoportja. E jelenségre nyilván sok-
féle magyarázat adható, egy azonban biztosnak látszik: a nõk relatíve erõs publikációs
aktivitása a kandidátusok körében a nõk tudományos ambícióival is összefügg annak vi-
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lágos felismerésével, hogy a tudományos közéletben való részvétel az egyik legfõbb esz-
köze az akadémiai ranglétrán való felemelkedésnek. Mint ezt az MTA köztestületi adatai
igazolják, még a II. vagy a IX. osztály átlagához képest is jobb esélyekkel „szállhatnak
ringbe” a nõk a neveléstudomány területén, mint sok más tudományágban. Ha e feltevé-
sünk helytálló, vagyis a fokozott produktivitás mögött tudományos-intézményi ambíciók
húzódnak meg, a neveléstudományból habilitálók között hamarosan nemi kiegyenlítõ-
dés, a PhD szintjén nõi dominancia várható.

Ha már a jövõ latolgatásánál tartunk – ami a következõ fejezet központi témája lesz –,
talán nem érdektelen, ha a nemi arányok változását az egyes generációkon belül az idõ-
tengely mentén is megvizsgáljuk.

Az 5. diagramm öt generáció nemi megoszlási adatait tartalmazza. A születési dátu-
mok (jobb oldali kis ablakban) jelzik az egyes kohorszokhoz tartozók életkorát. Az 1940
elõtt születettek képezik a legidõsebb korosztályt, akik átlagosan 69 évesek a publikáció
idején (rombusszal jelölt vonal). Az 1941–1950, illetve 1951–1960 között születettek a
középnemzedék két markánsan eltérõ csoportját alkotják (négyzettel, illetve háromszög-
gel jelölt vonalak). Az 1961 után született szerzõket ugyancsak szétosztottuk két fiatal
generációra: az egyik túlnyomórészt 30 éves kora felett, a másik túlnyomórészt 30 éves
kora alatt publikált (iksszel, illetve csillaggal jelölt vonalak). Az abszolút számok a szü-
letési dátumok mellett az adott kohorszba esõ férfiak és nõk teljes szövegprodukcióját
mutatja. Ezek a nominális értékek csak azt érzékeltetik, hogy az egyes nemzedékeknek
mekkora volt a hozzájárulásuk a publikációk egészéhez.

5. ábra. A férfiak részvétele a vizsgált korszak elején, közepén és végén, korcsoportos bontásban (összes 
névelõfordulás, N=2787)

Mint ez az 5. ábrából világosan kitûnik, a nõk megjelenésére a tudományos közélet-
ben a második világháború elõtt születettek között sokkal kisebb az esély, mint a késõb-
bi nemzedékekben. A második világháború társadalom-, politika-, mûvelõdés- és tudo-
mánytörténeti szempontból egyaránt fontos határkõ, így az 1940/45 elõtt születettek
megkülönböztetése – akár az idõs nemzedékeken belül is – minden hasonló vizsgálatnál
célszerû lenne. A középnemzedéken belül ugyancsak jelentõs különbségek vannak. Bár
a centrális folyóiratokban a neveléstudományi diskurzusokat (mint ahogy a szerkesztõ-
ségeket is) a 37–65 év közötti korosztályok dominálják, ez a dominancia nem egyenlete-
sen oszlik meg a nemek között. A 47–65 évesen publikálók körében (négyzettel jelölt vo-
nal) lineárisan emelkedõ aktivitás tapasztalható a férfiaknál, és értelemszerûen folyama-
tosan csökkenõ megjelenés a nõknél. Ennek pontos okát még nem tudjuk, de feltesszük,
hogy az idõsebb középnemzedékben, a felettük levõk nyugállományba vonulása után,
még mindig javarészt a férfiak számára állt nyitva az út a tudományos intézményrend-
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szeren belül a jelentõsebb pozíciók elfoglalására, amit a szakmai kommunikációban be-
töltött súlyuk is visszatükröz. A következõ generációnál ez a férfi túlerõ már nem mutat-
kozik meg, sõt a nõk jelenléte az egy generációval lejjebbi, 30 év körüli népesség muta-
tóival tart össze. Akár azt is mondhatnánk, hogy a fiatalabb generációkra fokozatosan
erõsödõ nõi jelenlét a jellemzõ, ha nem kellene szembenéznünk azzal, hogy az 1961 és
1970 között születettek, akik a vizsgált idõszak elején 27–36 évesek, viszonylag kiegyen-
súlyozott 63 százalék körüli férfiaktivitást mutatnak (iksszel jelölt vonal). E csoportba
130 személy tartozik, akik között a nõk jelenléte már eleve valamivel átlag alatti, de pro-
duktivitása – néhány kivételtõl eltekintve – még inkább elmarad az átlagtól. Ebben vala-
mennyire szerepet játszhat a családalapítás, gyermekvállalás, de pontos magyarázatát
még nem tudjuk.

Összességében a nemek generációkon belüli megoszlása az idõtengely mentén nagyon
különbözõ mintázatokat mutat. Érdemi elmozdulás a vizsgált tíz évben a férfiak javára a
kommunikációs mezõben uralkodó idõsebb középnemzedékben (1941–1950 között szü-
letettek), a nõk javára pedig a már befutott, de a kulcspozíciókban levõk mögött többnyi-
re másodvonalat alkotó fiatalabb középnemzedékben (1951–1960 között születettek), va-
lamint a legfiatalabb, 30 év alatti generációban tapasztalható.

A fiatal generációk publikációs aktivitása és jellemzõi

Egy tudományág fejlõdési potenciálját erõsítheti, ha intézményrendszere befogadó,
vagyis: képes arra, hogy integrálja az újonnan érkezõket, akár intradiszciplináris rekrutá-
cióról (neveléstudós utánpótlásról), akár interdiszciplináris nyitásról (más tudományterü-
letekrõl érkezett kutatók bevonásáról) van szó. A most következõ vizsgálatokkal arra a
kérdésre keresünk választ, hogy a magyar neveléstudomány kommunikációs gyakorlatá-
ban vannak-e jelei a fenti, kettõs értelemben vett „diszciplináris megújulásnak”.

Mivel a szerzõk kétharmadáról nincsenek születési adataink, röviden szólnunk kell az
adathiány természetérõl is. A szerzõk demográfiai adatai részben a minõsítettek nyilvá-
nos adattáraiból, részben három Ki kicsoda?-kiadványból származnak. Mindebbõl követ-
kezik, hogy a minõsítettek, illetve a szakmai közéletben fontosabb szerepet betöltõ nem
minõsített szakírók általában kielégítõ mértékben reprezentáltak, mindazokról viszont,
akiknek nincs tudományos fokozatuk, vagy nem tartoznak a „lexikonelitbe”, a
kohorszelemzések alapján biztonsággal nem állíthatunk semmit. Némileg javít a helyze-
ten, hogy azok a szerzõk, akikrõl vannak születési adataink, és akik – mint már említet-
tük – a népesség mindössze egyharmadát adják, a publikációknak több mint a felét pro-
dukálták. A továbbiakban bemutatandó elemzések ezért elsõsorban az aktívabb és erõ-
sebb tudományos legitimációt élvezõ szerzõk jellemzésére alkalmasak.

Vizsgálódásunk középpontjában a „fiatal generációk” állnak – de arról, hogy kiket is
tekintsünk a neveléstudományon belül „fiatalnak”, valójában nincs konszenzus. Hrubos
Ildikó 2000-ben a neveléstudósok körében elvégzett empirikus vizsgálata során a szüle-
tési évek alapmegoszlásából indult ki, majd többé-kevésbé mechanikus, egyenlõ arányú
felosztással három kohorszot hozott létre. Ennek eredményeképp a „legfiatalabb” kor-
csoportot az 55 év alattiak, a középsõt az 55 és 65 év közöttiek, a legidõsebbet pedig a
65 év felettiek alkották. 2007-ben – e kutatás megismétlésekor – Kozma Tamás és mun-
katársai ezt a kategorizációt vették át. Nem is tehettek másképp, hiszen felmérésük ered-
ményét a korábbi adatokkal szerették volna összehasonlítani (Hrubos, 2001, Kozma –
Fényes – Torma, 2007).

Meglátásunk szerint az életkori határok kijelölése nem a priori eldönthetõ kérdés, ha-
nem mindig a kutató érdeklõdése, illetve a vizsgálat tárgya határozza meg. Mi az 1960
után születetteket soroltuk a „fiatal szerzõ” kategóriába, vagyis azokat a szerzõket, akik
a vizsgált korszak elején minimum 17 (ténylegesen 19) és maximum 36, a végén pedig
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legfeljebb 45 évesek voltak. A 45 év körüli korhatár kijelölését többek között az is indo-
kolta, hogy neveléstudományból viszonylag késõn szereznek fokozatot a kutatás iránt el-
kötelezettek. Az MTA nyilvántartásának adataiból kiszámítható, hogy 2006 elõtt a neve-
léstudósok körében a PhD vagy kandidátusi minõsítés megszerzése átlagosan a nõknél
44,8, a férfiaknál 45,6 éves korra esett. A „fiatal generációkhoz tartozók” ezért nem álta-
lában a „fiatal”, hanem „az átlagosnál hamarabb” és – Hrubos Ildikó megfigyeléseire ref-
lektálva – „a feltehetõleg egyenes úton minõsítéshez jutott” kommunikációs szereplõket
reprezentálják. (16)

Az imént jellemzett fiatal generációkat látjuk a 6. ábra elsõ két sorában. A negyedik
sorban az 1940-es években született, a ’60-as években egyetemet végzett „nagy generá-
cióhoz” tartozó kutatók/közszereplõk oszlopai magasodnak; köztük és a „fiatalok” között
találjuk az ötvenes években született középnemzedéket, akik ha nem is oly mértékben,
mint a „’68-as nemzedék”, de domináns szerepet játszanak a pedagógiai diskurzusokban.
Végül (s konkrétan most az utolsó sorban) jelennek meg a neveléstudományi kommuni-
káció legidõsebb szereplõi, a háború elõtt született nemzedékek. A diagramm az egyes
generációk publikációs aktivitását mutatja három idõsávban: a ’90-es évek végén, a
2000-es évek elején, illetve közepén.

6. ábra. Az egyes korcsoportok publikációs aktvitása a négy folyóiratban a vizsgált korszak elején, közepén
és végén (összes névelõfordulás, N=2787)

Egyetlen pillantás elég a 6. ábrára, hogy megállapítsuk: a neveléstudományi kommu-
nikációs gyakorlat az általunk elemzett orgánumokban – mint ahogy ez a tudományos in-
tézményekre általában is jellemzõ – gerontokratikus jellegû. A „generációs õrségváltás”
az idõs és a ’40-es években született generáció között már megtörtént, mindez azonban
csak megerõsíti az elõbbi állítást. Nem önmagában az életkor, hanem az intézményi hie-
rarchiában elfoglalt pozíció befolyásolja a kommunikációs cselekvést – csak e kettõ a no-
menklatúra által determinált rendszerekben korrelál. Az idõtengely mentén jól kivehetõ,
hogy a fiatalabb generációk tagjai nemcsak folyamatosan jelen vannak, de részvételük az
életkoruk emelkedésével (s ezzel együtt a tapasztalataik gyarapodásával, illetve formális
legitimációjuk erõsödésével) egyenes arányban nõ. A középnemzedéken belül viszont
van egy még értelmezésre szoruló jelenség: a ’90-es évek végén a fiatalabb középnem-
zedék tagjai, vagyis az 1950-es években születettek, igen nagy súllyal vannak jelen a ne-
veléstudományi kommunikációban, ez a jelenlét azonban az ezredforduló táján erõsen
visszaesik. (17) A 2000-es évek közepére a fiatalabb középnemzedék javít a pozícióján,
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amiben már szerepe van annak is, hogy az idõsebbek fokozatosan a háttérbe vonulnak, s
ezt még nem igazán tudja ellensúlyozni, hogy mindeközben a fiatal generációk egyre
meghatározóbb szereplõivé válnak a pedagógiai diskurzusoknak.

A fiatal szerzõk perspektívájából a négy központi pedagógiai folyóirat természetesen
nem azonos mértékben kínált lehetõséget a publikációk elhelyezésére. Már csak azért
sem, mert közülük kettõ negyedévente, kettõ pedig havi rendszerességgel megjelenõ
szaklap, ráadásul az Educatióban és a Magyar Pedagógiában (más-más okokból) csak
igen korlátozott számban, illetve mûfajban jelentethetnek meg a fiatal szerzõk szövege-
ket. A 7. ábrán tanulmányozhatjuk, hogy a fiatal szerzõk publikációi milyen módon osz-
lottak meg a négy orgánum között a vizsgált években. A százalékos értékek a vízszintes
tengelyen a fiatalok jelenlétét mutatják éves bontásban, az életkori adattal rendelkezõkön
belül. E számokból látható, hogy a 45 év alattiak részesedése 1997 és 2005 között meg-
duplázódik (amennyiben az ominózus 2000-es évet külön kezeljük). A 2006-os vissza-
esést értelmezni egyelõre nem tudjuk, jele lehet bizonyos stagnálásnak, kapcsolatban áll-
hat a folyóiratok egzisztenciális gondjaival vagy olyan témák elõtérbe kerülésével, me-
lyekben a fiatal szerzõk kevésbé nyilvánultak meg.

7. ábra. A 45 év alatti szerzõk megjelenése a négy pedagógiai folyóiratban (összes névelõfordulás, N=635)

Ha az egyes folyóiratok felõl vizsgáljuk a fiatal generációk jelenlétét, akkor – nem a
számosságuk, hanem az adott nemzedékekre jutó szövegek arányszámai alapján – a Ma-
gyar Pedagógiában a leginkább felülreprezentáltak a fiatal szakírók. Kisebb mértékben,
de a vizsgált korszakra jellemzõen felülreprezentáltak még az Educatióban és az Iskola-
kultúrában; mindvégig erõsen alulreprezentáltak az Új Pedagógiai Szemlében. Általában
tehát elmondhatjuk, hogy a fiatalabb generációk bevonása a neveléstudományi kommu-
nikációba a négy elemzett folyóiratban kimutatható, de az egyes fórumok ebben vállalt
szerepe nagyon különbözõ.

A fiatal szerzõk szemszögébõl nézve (lásd a 7. ábrán) az Iskolakultúra nyújtja a leg-
több lehetõséget a megjelenésre, ami különösen az Új Pedagógiai Szemlével való össze-
hasonlításban feltûnõ. A fiatal szerzõk még a negyedévi, tematikus, és a fõ tanulmányok
szerzõit felkérés útján kiválasztó Educatióban is többet publikálnak, mint az ÚPSZ-ben.
Az átlagos megoszlás alapján: a fiatal generációk szövegeinek fele az Iskolakultúrában,
egynegyede az Educatióban, egyötöde az Új Pedagógia Szemlében és mintegy egytize-
de a Magyar Pedagógiában jelenik meg. A publikációk számát tekintve tehát az Iskola-
kultúra és az Educatio a legjelentõsebb befogadója a fiatal generációk írásainak.

A Magyar Pedagógia esetében a nemzetközi publikációs normáknak való megfelelés,
illetve a pree-review rendszerû lektorálás nem feltétlenül riasztja el a kevesebb tapaszta-
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lattal rendelkezõ szerzõket – itt az alacsony számú megjelenés inkább abból fakad, hogy
az egyes számok terjedelméhez képest a szövegek átlagos terjedelme igen nagy (messze
meghaladja a többi folyóirat cikkeinek átlagos hosszát). Azt már nehezebben tudjuk ér-
telmezni, hogy az Új Pedagógiai Szemlében miért ilyen alacsony a fiatal generációk
megjelenési valószínûsége. A többiekkel szemben mindenképp hátrányt jelenhet, hogy a
szerkesztõség tagjai között kevesebb a doktori iskolákban oktató vagy doktori programo-
kat vezetõ személy, valamint hogy a szövegek mintegy egynegyedét hét-nyolc állandó
szerzõ állítja elõ, akik között nincs fiatal minõsített munkatárs. (Erre a témára még visz-
szatérünk a szerzõi dominancia kapcsán.)

Ami a mûfajokat illeti, az volt az elõfeltevésünk, hogy a fiatalok – mint amolyan kez-
dõ kutatók – gyakrabban fognak megjelenni recenzióíróként, mint az idõsebbek. Mint ki-
derült, jó irányban tapogatóztunk, az alapvetõ összefüggés azonban más. A fiatal generá-
ciók publikációinak közel egyharmada hosszabb tanulmány, csaknem fele rövidebb szak-
cikk, egyötöde recenzió és három százaléka interjú. Az összes szöveg figyelembevétele
mellett a fiatalok aktivitása a recenzió mûfajában erõsebb, mint a szerzõknél általában: a
recenziók csak 15,7 százalékát teszik ki az összes szövegnek, a fiatalabbaknál ennél
majdnem öt százalékponttal magasabb ez az arány. Ha a vizsgált népességet leszûkítjük
a 30 év alatti szerzõkre, akkor a legfiatalabbaknál már a publikációk egynegyede recen-
zió. Ennél azonban még erõteljesebb növekedés tapasztalható, ha a minõsített kutatók és
a minõsítés elõtt álló PhD-hallgatók publikációs tevékenységét hasonlítjuk össze. A re-
cenziók írása ugyanis nem annyira az életkorral, mint inkább a tudományos ranglétrán el-
foglalt pozícióval függ össze. Minél több idõ telik el a fokozatszerzés után, annál kisebb
a valószínûsége annak, hogy az adott szerzõ tanulmány helyett recenziót írjon. Az 1997
és 2006 között PhD-fokozatot szerzettek körében – még a védés elõtti években is – fele-
annyi recenziót találunk, mint azok között a PhD-hallgatók között, akik elõre nem látha-
tó távolságra vannak a tudományos minõsítésüktõl.

Kiinduló kérdésünk megválaszolásához ki kell térnünk még arra is, hogy a 45 év alat-
ti szerzõk mely tudományterületeket képviselik. A fiatal szerzõk között szignifikánsan
kevesebb neveléstudományi szakembert találunk, mint az elemzett népesség egészében.
Konkrétan: a tudományos területen dolgozó fiatalok között 62 százalék a neveléstudós,
21 százalék a történész, irodalmár vagy nyelvész, 11 százalék a humán- és társadalomtu-
dományok képviselõje; a maradék 6 százalék pedig megoszlik a többi tudományág kö-
zött. (A nem tudományos területen dolgozók a fiatalok 5 százalékát tették ki, de õket
most nem vettük számításba.) Ha e számokat egybevetjük a 3. táblázat adataival, csak-
nem 10 százalékponttal kevesebb neveléstudóst, 7 százalékponttal kevesebb humán- és
társadalomtudományi kutatót, viszont ötször annyi (!) történészt, illetve filológust talá-
lunk a 45 év alatti népességben, mint a teljes populációban. A szövegek tartalmi elemzé-
se majd segít pontos képet nyerni arról, hogy milyen szerepet játszanak a bölcsészek, il-
letve a nem neveléstudós szerzõk a pedagógiai tárgyú diskurzusokban. Azt is majd a jö-
võ dönti el, hogy a nem neveléstudósok viszonylag erõs jelenléte a fiatal generációkban
– amennyiben ez nem csak az expandálódó doktori képzés egyik átmeneti jelensége – be-
folyással lesz-e a magyar neveléstudomány fejlõdésére, s vajon a változás iránya az inter-
diszciplinaritás felé mutat-e.

Intézményi hátterüket tekintve a fiatal generációk többnyire az egyetemi szférából (61
százalék) vagy a kutatóintézetek munkatársai közül (21,5 százalék) kerülnek ki, míg a fõ-
iskolai oktatók erõsen alulreprezentáltak. Ez valószínûleg annak a módszernek köszön-
hetõ, ahogy a szerkesztõségek a fiatal szerzõket bevonják a folyóiratok munkájába, ami-
ben döntõ tényezõ az egyetemi doktori képzés, illetve a kutató vagy fejlesztõ tevékeny-
ségek során kialakult kapcsolat: a mester-tanítvány vagy a vezetõ-beosztott viszony.

Végezetül szeretnénk a fiatalabb generációk kommunikációs közösségben betöltött
szerepét a publikációk számának és az idézettség mutatóinak segítségével jellemezni. Az
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egy fõre esõ szövegek száma a legfiatalabb és a legidõsebb generációknál egyaránt 2,95;
a dominánsabb csoportokban, mint ez várható volt, az életkor emelkedésével fokozato-
san nõ, 3,5-rõl 4,2-re. (18) A 194 fiatal szerzõbõl 101-nek csak egy, 38-nak kettõ, 29 sze-
mélynek három-öt közötti publikációja volt; 12 fõ azonban több mint tíz szöveget jelen-
tetett meg. A legtermékenyebb fiatal szerzõ a ’70-es években születetteknél huszonkettõ,
a ’60-as években születetteknél negyvenkét írást tudott elhelyezni a vizsgált folyóiratok-
ban. A legtöbb szöveget publikálók ezzel a teljesítménnyel az összesített ranglistán az
elõkelõ 6., illetve 17. helyet foglalják el. Ugyanez érvényes az idézettségre is: a négy fo-
lyóiratban összesen 540 hivatkozás van a fiatal szerzõkre. A 194 szerzõbõl 101-et nem
említettek a referenciák között, 34 személyre csak egyszer hivatkoztak, 45 személyre ket-
tõtõl ötig terjedõ hivatkozás történt, a fennmaradó 14 személyre pedig hét és hetvenhét
(!) közötti találat volt. (Ez a megoszlási minta nem a neveléstudományi, hanem általában
a tudományos kommunikációs gyakorlat jellemzõje.) A legtöbbször meghivatkozott hét
személy a fiatalok körében (minimum 25 hivatkozással) a referenciaszemélyek ranglis-
táján az elsõ 130 személy között szerepel. A neveléstudományi kommunikáció fiatal sze-
replõi között tehát statisztikailag is megjeleníthetõ az a vékony réteg (nem több mint 5–6
százalék), akik mind szerzõként, mind hivatkozott szerzõként igen rangos helyeket vív-
tak ki maguknak. Õk neveléstudósok (avagy oktatáskutatók), általában az egyetemi szfé-
rában (vagy egy kutatóintézetben) tevékenyek, és mind minõsítettek. Azaz: nemcsak in-
tegrálni képesek a központi pedagógiai folyóiratok az újonnan érkezõket, hanem arra is
alkalmasak, hogy tanulmányozzuk bennük a tudományos elit kiválasztódását a nevelés-
tudományon belül.

A szerzõi dominancia lehetséges mutatói

Mindenekelõtt szeretnénk leszögezni: a „kiválóság” és a „szerzõi dominancia” értel-
mezésünkben nem átfedõ fogalmak, és mi most nem a kiválóság, hanem a szerzõi domi-
nancia jelzéseivel, mérési lehetõségeivel szeretnénk foglalkozni.

A szerzõi dominancia mértékét háromféle módon számítottuk ki. Elõször a publikáci-
ók számát vettük alapul, függetlenül attól, hogy milyen mûfajú szövegek megalkotásáról
volt szó. Az egész népességben átlagosan 2,41 szöveg jutott egy szerzõre, ami az egyes
folyóiratoknál – részben a lapszámok és a terjedelem közötti eltérésekbõl fakadóan –
2,05 és 2,87 között oszlott meg. A domináns szerzõk körébe elõször azokat a személye-
ket soroltuk be, akik a vizsgált tíz évben minimum 20 szöveget jelentettek meg, vagyis:
a legalacsonyabb átlagos értékhez képest legalább tízszeres produktivitást mutattak. Eb-
be a körbe a 2302 szerzõbõl csak 29 személy tartozik (a szerzõk 1,26 százaléka), akik
együttesen a teljes szövegprodukció csaknem egyötödét hozták létre! E szerzõk publiká-
ciós adatai az 5. táblázat egyes soraiban láthatók, folyóiratokra bontva. A táblázat alján a
domináns szerzõkre esõ publikációk arányszámait tüntettük fel.

A 29 személybõl 24-rõl egyértelmûen megállapítható, hogy mely folyóiratot preferálta
– amennyiben a preferencia kifejezésére elegendõ, ha a publikációknak legalább a fele egy
adott folyóiratra jut (sötétebben satírozott rubrikák). A szerzõket olyan sorrendben mutat-
juk be, hogy a folyóirat-preferenciák vizuálisan is jól kivehetõk legyenek. A folyóirat-pre-
ferencia csak egy folyóiratnál nem volt kimutatható: egyetlenegy szerzõ sincs ugyanis, aki
publikációinak legalább a felét a Magyar Pedagógiában tette volna közzé. A domináns
szerzõk a Magyar Pedagógia összefüggésében is jelen vannak az 5. tábla népességében,
olyan személyek által képviselve, akik a Magyar Pedagógiához, illetve a Szegedi Egye-
tem Neveléstudományi Intézetéhez kötõdnek (részben a szerkesztõségnek is tagjai) – pub-
likációik jelentõs része azonban az Iskolakultúrában realizálódik. Feltehetõ, hogy itt egy
tudatos stratégiáról van szó: mivel a Magyar Pedagógia rendkívül szûk terjedelemben je-
lenik meg, a publikációs helyek automatikusan felértékelõdnek, ami kontraindikáló hatá-
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sú a szerkesztõségi tagok vagy a fõszerkesztõhöz közel álló személyek megjelentetésére.
Ezért e szerzõk kommunikációs tevékenységüket (kisebb-nagyobb mértékben) áthelyezik
egy másik fórumra – esetünkben leginkább az Iskolakultúrára.

5. táblázat. Szerzõi dominancia, I. A legalább 20 publikációval rendelkezõ szerzõk publikációinak megoszlása
a négy folyóiratban

Ezen kívül számos más stratégia is kirajzolódik az 5. táblán, melyek közül talán kettõt
érdemes külön kiemelnünk: azokat a szerzõket, akiknek publikációs tevékenysége telje-
sen elszigetelt, valamint azokat, akik hidat képeznek az egyes orgánumok között.

Az egyes folyóiratokhoz való kötõdés különbözõ mértékû és természetû lehet. Az Új
Pedagógiai Szemle tizenegy domináns szerzõje közül nyolc személy lényegében csak az
ÚPSZ-ben jelentetett meg írásokat. E szerzõk domináns jelenlétüket elsõsorban annak
köszönhetik, hogy valamilyen konkrét feladatot vállaltak a folyóiratnál: külföldi sajtó
szemlézése, beszámolók, szakmai anyagok összeállítása, interjúkészítés stb. E munka-
módszer valószínûleg az ÚPSZ által vállalt közvetítõi, tájékoztatói szerepkörbõl fakad. A
szerzõi dominancia mögött azonban nemcsak az ÚPSZ, hanem mind a négy lap esetében
fontos a szerkesztõséghez fûzõdõ kapcsolat. A 29 domináns szerzõ között ott találjuk a
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négy fõszerkesztõt, további nyolc szerkesztõségi tagot, az ÚPSZ hét állandó munkatársát
– a fennmaradó tíz személy pedig vagy a fõszerkesztõ közvetlen munkatársa, vagy mun-
kavállalói kapcsolatban áll a fenntartó intézménnyel. Vagyis: a munkahelyi, szerkesztõ-
ségi érintkezésen keresztül megerõsített kapcsolati háló komoly befolyással van a publi-
kációk számára.

A domináns szerzõk egy része több folyóirat között is megosztja a publikációit. Az õ
esetükben sem kell más motivációkat keresnünk, mint a többieknél. A megosztott meg-
jelenés a kettõs (vagy akár hármas) intézményi kötõdéssel áll kapcsolatban, vagyis azzal,
hogy az adott személyek több folyóiratnál szerkesztõk, több tudományos intézetnél al-
kalmazottak, de arra is van példa, hogy egy állandó szerzõi páros tagjai különbözõ folyó-
iratok szerkesztõségében dolgoznak, s hol az egyik, hol a másik folyóiratban jelentetik
meg az írásaikat. A folyóiratok közötti „átjárás” tehát többnyire az érintettek multipozi-
cionális helyzetével áll összefüggésben.

Az eddigiekbõl logikusan következik, hogy a domináns szerzõk itt elemzett csoportjá-
nak intézményi beágyazottsága viszonylag erõs. Bár kilenc személynek nincs tudomá-
nyos minõsítése (õk mind dominánsan az ÚPSZ szerzõi), fõállásukat tekintve csak ket-
ten állnak kívül a tudományos intézményrendszeren. 24 személy valamely neveléstudo-
mányi, egy-egy személy szociológiai, közgazdaságtudományi vagy nyelvészeti intézet-
ben/tanszéken dolgozik, a két nem tudományos szférából jött szerzõ pedig foglalkozásá-
ra nézve pedagógus.

Mindezek után már csak az a kérdés, hogy az imént jellemzett szerzõi csoport milyen
mértékben dominálja az egyes folyóiratokat. Az 5. táblázat legalsó sora tartalmazza a
szerzõi dominancia mértékét kifejezõ arányszámokat. Ezekbõl kiolvasható, hogy a leg-
gyakrabban megjelenõ 29 szerzõ a négy folyóirat közül az Iskolakultúrában tudott a leg-
kevésbé dominánssá válni: az átlagos dominanciahányadoshoz képest fele olyan erõs a
jelenlétük. Az Iskolakultúrát követõ sorrendet torzítja, hogy míg az Új Pedagógiai Szem-
lében szinte mindenki legalább egy szöveget közzétett, az Educatióban vagy a Magyar
Pedagógiában az ÚPSZ domináns szerzõi (két kivétellel) egyáltalán nem fordulnak elõ.
A Magyar Pedagógiánál pedig a publikációs aktusok alacsony száma miatt nem tudtuk
a domináns szerzõi kör egy részét megragadni.

Éppen ezért egy másik számítást is elvégeztünk, amelyben nem a teljes népességen be-
lül legtöbbet publikáló, hanem folyóiratonként a tíz legtöbb publikációval rendelkezõ
szerzõ adatait vetettük egybe (lásd a 6. táblázatot).

6. táblázat. Szerzõi dominancia, II. A legtöbbet publikáló 10 szerzõ folyóiratonként

Ezek az arányszámok már reálisabban mutatják a folyóiratok közötti sorrendet, ponto-
sabban azt, hogy – amennyiben a publikációk száma a mérõeszközünk – érdemben sor-
rendrõl nem nagyon beszélhetünk. Ha a legtöbbször elõforduló tíz-tíz szerzõ adataiból
indulunk ki, még markánsabb az Iskolakultúra különállása: míg a többi lapban a szöve-
gek kb. egyötöde származott a kiemelt tíz szerzõ tollából, addig az Iskolakultúrában ez
csak a szövegek 8 százalékát érintette. Itt már feltûnnek a Magyar Pedagógiában azok a
személyek is, akik számszerûen nem publikálhattak a lapban annyit, mint más lapok do-
mináns szerzõi, de ezzel együtt mégis igaz rájuk, hogy õk tízen a szövegek majdnem egy-
ötödét produkálták. Mivel a Magyar Pedagógia a legkisebb terjedelmû folyóirat (tehát a
helyek értéke itt relatíve a legnagyobb), a legtöbbet publikáló szerzõk itt sem kevésbé do-
minánsak, mint az Educatiónál vagy az ÚPSZ-nél.
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A szerzõi dominancia azonban nemcsak a publikációk száma, hanem a szövegek terje-
delme felõl is megközelíthetõ. Ez különösen olyan folyóiratok összehasonlításánál rele-
váns, amelyek a megjelenési gyakoriság, a tördelési technika, a rovatszám stb. szempont-
jából erõsen eltérnek egymástól. Ebben az esetben a domináns szerzõk körét úgy határoz-
tuk meg, hogy a publikációk összterjedelme szerinti sorrendben a felsõ 2,5 százalékba tar-
tozókat tekintettük domináns szereplõknek. Így összesen 113 személy került a domináns
szerzõi körbe, akik a négy folyóiratban rendelkezésre álló teljes terjedelem 22 százalékát
„uralták”. (Az interjúkat és kerekasztal-beszélgetéseket itt most nem vettük számításba.)

7. táblázat. Szerzõi dominancia, III. Terjedelem alapján a felsõ 2,5%-ba tartozó szerzõk

*csak azokat a szerzõket tüntettük fel, akiknél volt adat a szöveg terjedelmérõl
** az OPKM katalógusa alapján

Ezzel a módszerrel – ahogy ezt a 7. táblázat mutatja – a folyóiratok között már felál-
lítható egy sorrend is, de ami még ennél is fontosabb, ebben a sorrendben már nem az Is-
kolakultúra tekinthetõ a szerzõi dominanciára leginkább ügyelõ fórumnak, hanem a Ma-
gyar Pedagógia. Ennek magyarázata roppant egyszerû: A Magyar Pedagógiában – mint
már ezt többször említettük – a megjelenésre fordítható hely rendkívül szûkre van szab-
va, így a lap szerkesztõinek megfelelõ körültekintéssel és arányérzékkel kell e hellyel
gazdálkodniuk. Ugyanez például az Iskolakultúrára már nem feltétlenül áll. Az Iskola-
kultúrában ugyan sokkal több szerzõ kap publikálásra lehetõséget, mint a Magyar Peda-
gógiában, de a terjedelem tekintetében bizonyos szerzõkkel szemben „nagyvonalúságot”
is tanúsíthat a szerkesztõség: néhány szerzõ akár 50 oldalnál hosszabb írást is meg tudott
jelentetni a lapban (s ebben a 2005-ös 6–7. összevont szám még nincs is benne, amely
egyetlen szerzõ nagydoktori disszertációját tartalmazza). A legnagyobb mértékû szerzõi
dominanciát ugyanakkor az Educatióban és az Új Pedagógiai Szemlében regisztráltuk,
ahol a domináns szerzõkre esõ terjedelem nem az extrém hosszúságú szövegeknek vagy
a rendelkezésre álló hely szûkösségének tudható be, hanem annak, hogy az elõbbinél a
szerkesztõség tagjai, az utóbbinál az állandó munkatársak e két lap hasábjain minden má-
sodik vagy harmadik számban megjelennek írásaikkal.

A szerzõi dominancia mérésére természetesen számos egyéb módszert, statisztikai el-
járást alkalmazhatunk. E vizsgálatoknak nem volt más céljuk, mint hogy finomítsuk azt
a képet, amelyet a neveléstudományi kommunikáció intézményeirõl, esetünkben a köz-
ponti szakmai orgánumok jellegzetességeirõl a szerzõk szociológiai jegyeinek bemutatá-
sával megalkottunk.

A tanulmány fõbb tézisei és a kutatási perspektívák

A magyar neveléstudományi kommunikáció – a diszciplináris homogenitást, illetve
heterogenitást illetõen – nem mutat azonosságot a két szociokulturálisan meghatározott
európai modellel, a franciával vagy a némettel. Ebben fõképp a magyar neveléstudo-
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mányban uralkodó paradigmatikus ellentétek, versengõ nemzetközi minták játszanak
szerepet, ami a kommunikációs gyakorlat erõterét is megosztja. A neveléstudományi dis-
kurzusok platformjai közül diszciplináris értelemben a Magyar Pedagógia és az Új Pe-
dagógiai Szemle a leghomogénebb, az Educatio pedig a legheterogénebb orgánum, ami
mind a tudományos tevékenységet végzõ, mind az egyéb ágazatokban dolgozó szerzõk
összetételében megmutatkozik. Az Iskolakultúra ugyancsak törekszik arra, hogy a társ-
vagy a határtudományok képviselõit a pedagógiai diskurzusokba bevonja, de – ezen felül
– kiemelkedõ szerepet vállal még két fontos területen: megjelenési lehetõséget nyújt a fi-
atal, feltörekvõ generációk számára, valamint mindazoknak, akik a „törzsi megosztott-
ság” viszonyai között írásaikat egy semleges fórumon szeretnék megjelentetni.

Az általunk vizsgált folyóiratok nem egyenlõ mértékben tartják prioritásnak, hogy a
tudományos kommunikáció platformjai legyenek. Ennek fontos jelzése a tudományos fo-
kozattal rendelkezõ, valamint a tudományos intézetekben dolgozó szerzõk jelenléte az
egyes orgánumokban. E két indikátor együttes figyelembevételével megállapítható, hogy
a Magyar Pedagógia és az Educatio tudományos jellege erõsebb, mint a másik két szak-
mai folyóiraté. Mindez nem minõsíti az egyes folyóiratokat, csupán objektíven megra-
gadhatóvá teszi azt a tényt, hogy a pedagógiai tárgyú diskurzusok nem kizárólag tudo-
mányos diskurzusok – a pedagógiai orgánumok jelentõs többsége egyszerre több felada-
tot is ellát, melyek között az ismeretterjesztõ, tájékoztató, politikai-közéleti funkciók leg-
alább olyan jelentõségûek, mint a legfrissebb tudományos eredmények leközlése. A tu-
dományos jelleg megítélésénél természetesen számos egyéb indikátor is vizsgálható, me-
lyek közül mi elsõsorban a folyóiratcikkek irodalomjegyzékében megjelenõ hivatkozá-
sokat elemeztük a referenciaszemélyek és a folyóirat-hivatkozások tekintetében, ennek
eredményeit azonban külön tanulmányokban mutatjuk be.

A szerzõk szociológiai összetételének vizsgálata során kiemelten foglalkoztunk a tár-
sadalmi nemek és a generációk jelenlétének kérdésével. A tudományos minõsítésekhez
kapcsolható foglalkozási ágakban a nõk közül többen vesznek részt a pedagógiai diskur-
zusokban, mint a férfiak, de az egy fõre jutó publikációk száma mégis általában a férfi-
aknál magasabb. Egyetlen csoporton belül sikerült eddig kimutatnunk, hogy a nõk pro-
duktivitása meghaladja a férfiakét, s ez a kandidátusi vagy PhD-fokozatúak csoportja.
Tekintettel arra, hogy a neveléstudományon belül a minõsített nõk aránya meghaladja a
tudományok átlagát, megkockáztatható az a kijelentés, hogy a nõk fokozottabb publiká-
ciós aktivitása a minõsítettek körében az intézményi pozíciókért folytatott küzdelmek jö-
võbeni kimenetelét vetítheti elõre.

A generációs összehasonlító elemzések igazolták, hogy a neveléstudomány központi
folyóiratai is visszatükrözik a tudományos intézményrendszer „gerontokratikus” jellegét.
Az 1997–2006 közötti évek pedagógiai diskurzusait a negyvenes években született nem-
zedék – elsõsorban férfi tagjai – dominálták. A fiatal (45 év alatti) generációk részvétele
a központi pedagógiai szaklapokban tíz év alatt mintegy megkétszerezõdött, ugyanakkor
ez a szerzõi csoport sokkal heterogénebb, mint az idõsebb generációk: a neveléstudo-
mány a pszichológiával és a társadalomtudományokkal együtt alul-, a történettudomány
és a filológia viszont erõsen felülreprezentáltak. Ez a kommunikációs mezõt ugyan né-
mileg átrendezheti, de adataink tanúsága szerint nem jelenti azt, hogy a magyar nevelés-
tudomány az interdiszciplinaritás irányába mozdulna el. A fiatalok tömegébõl ugyanis
már a hetvenes években születettek között is kitûnnek azok a szerzõk, akik publikációs
aktivitásuk meghatározó részét ezeken a fórumokon fejtik ki, igen imponáló produktivi-
tással – s õk egyértelmûen a neveléstudománynak elkötelezettek. Ennek egyik jele, hogy
néhányukat már megtaláljuk a domináns szerzõk – általunk különbözõ módon – meg-
konstruált csoportjaiban is.

Kutatásunkat a következõ irányokban fejleszthetjük tovább:
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– rendelkezünk még fel nem dolgozott életútadatokkal (iskolák, munkahelyek, társa-
dalmi szerepek stb.), melyek segítségével a szerzõk szociológiai összetételérõl további
összehasonlításokat végezhetünk;

– az OPKM katalógusából kimaradt szövegek terjedelmi adatainak rögzítése, valamint
egy részletesebb mûfaji besorolás nemcsak azt tenné lehetõvé, hogy az eddigi eredmé-
nyeinket korrigáljuk, hanem az egyes szövegtípusokhoz kapcsolható jelenségekrõl is
végre összefüggõ képet nyerhetnénk;

– a szövegek tartalomelemzésével létrehozhatjuk mindazokat a szövegváltozókat, me-
lyek számos nyitott kérdésre választ adhatnak, illetve az elemzéseket új dimenzióval bõ-
víthetik;

– az eddig feltárt adatok bázisán vizsgálódásainkat kiterjeszthetjük a kapcsolati háló-
zatok elemzésére is.

A magyar neveléstudományban az ezredforduló óta mintha erõsödne az igény az ön-
reflexióra. Ha a benyomásunk helytálló, nemcsak kutatási céljaink, de perspektíváink is
lehetnek.

Jegyzet

(1) Az 1997-es kezdõ év kijelölését az indokolta,
hogy a korábbi évekbõl a szerkesztõségekben már
csak szórványosan voltak fellelhetõk a szövegek di-
gitális változatai. Mivel saját kutatásunk – ellentét-
ben a francia-német projekttel – nulla költségvetéssel
zajlott, a szövegek digitalizálására csak a szükséges
mértékben fordítottunk erõforrásokat.
(2) Ez a magyarázata annak, ha a különbözõ idõpon-
tokban és helyszíneken (konferenciákon, tanulmá-
nyokban) bemutatott adataink némileg eltérnek egy-
mástól.
(3) Itt szeretnénk köszönetet mondani az ELTE Pe-
dagogikum Központjának a 100.000.-Ft-os támoga-
tásért, amelybõl a Pedagógiai Lexikon 4. kötetének
feldolgozását finanszírozni tudtuk.
(4) Köszönet illeti Radosiczky Imrét, a dft-Hungaria
pályázatmenedzselési- és ügyfélkapcsolati folyamat-
gazdáját és projektgazdáját is, aki rendelkezésünkre
bocsátotta a Ki kicsoda a magyar oktatásban? címû
2007-es kiadvány elektronikus változatát.
(5) A mûfaji besorolásnál a terjedelmi, illetve a szer-
zõk szerepére vonatkozó adatokat az OPKM kataló-
gusából vettük át. A szövegek száma SPSS-adat-
bázisunkban összesen 4904, ennek 79 százalékáról
volt adat az OPKM katalógusában. Az adathiány a
Magyar Pedagógiára és az ÚPSZ-re nézvést véletlen-
szerû és igen kis mértékû (2,6 és 5,7 százalék), az
Educatiónál az utolsó évekbõl hiányoznak az inter-
júk, egyébként véletlenszerû (10,3 százalék), az Isko-
lakultúránál viszont szisztematikus és meglehetõsen
nagyarányú (43,5 százalék). A szövegek felvételének
az OPKM részérõl elvileg a téma szerinti besorolás
az alapja, hiszen az intézmény csak az oktatással-ne-
veléssel, neveléstudománnyal összefüggõ szövegek
gyûjtését vállalja. Ehhez képest ahol „véletlenszerû-
nek” minõsítettük az adathiányt, nem mindig érvé-
nyesült ez az alapelv, azaz olyan szövegek is kima-
radtak, amelyek már a címükben egyértelmûen jel-
zik, hogy pedagógiai tárgyú írásról van szó. Az Isko-
lakultúra szövegeinek ilyen arányú kirostálása, tekin-
tettel a folyóirat jelentõségére a neveléstudományi

kommunikációs gyakorlatban, ugyancsak felül-
bírálatra szorulna.
(6) A magyar neveléstudomány képviselõinek publiká-
ciós tevékenységérõl viszont készült – a mi kutatásunk-
tól függetlenül, de vele párhuzamosan – egy másik
vizsgálat is, a WARGO Közgazdasági Elemezõ és Pi-
ackutató Intézet égisze alatt. Erre a felmérésre jelen ta-
nulmányunkban csak egyetlen helyen, a folyóiratok tu-
dományos jellegérõl szóló részben fogunk reflektálni.
(7) A „neveléstudomány” többes számú használatát
az indokolja, hogy a táblázatban egy kategóriát eltün-
tettünk, illetve beolvasztottuk a „neveléstudomány”-
ba. Ezt a kategóriát Schriewerék az „Überschnei-
dungsfächer” címkével látták el, melybe azokat az in-
tézményeket sorolták, amelyek a neveléstudomány és
egy másik tudomány érdekkörének a metszéspontján
álltak. Ez elsõsorban a francia intézmények besorolá-
sánál tûnt szükségszerûnek (lásd bõvebben: Németh
– Biró – Varga, 2009).
(8) A rövidítések (a magyar neveléstudományi szak-
irodalomban bevett gyakorlatnak megfelelõen): EDU
= Educatio, IQ = Iskolakultúra, MP = Magyar Peda-
gógia, ÚPSZ = Új Pedagógiai Szemle.
(9) Az egyes folyóiratokban más és más a fõ tanulmá-
nyok aránya. Az összes elemzett szöveg 4904, a ta-
nulmányok száma 1396. Ez a meghatározó szövegtí-
pus az Magyar Pedagógiában (a szövegek 65 száza-
léka), viszonylag meghatározó az Educatióban (a
szövegek 39 százaléka), kevésbé meghatározó az
ÚPSZ-ben (28 százalék) és a legkevésbé az Iskola-
kultúrában (18,9 százalék). Az Iskolakultúránál ez
nem a tanulmányrovat nagyságát, illetve jelentõségét
mutatja, hanem azt, hogy a tanulmányok között meg-
jelentetett szövegek nem érik el a többi folyóirat ha-
sonló szövegtípusba sorolt szövegeinek terjedelmét.
Magyarán: az IQ-ban rövidebbek a tanulmányok. Eb-
bõl viszont az is következik, hogy az Iskolakultúra
tanulmányai – terjedelmi és tartalmi szempontból –
összemérhetõk például az Educatio Kutatás közben
rovatának cikkeivel. Többek között ez indokolta,
hogy a szerkesztõi besorolások helyett egységes kri-
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tériumokat alkalmazzunk a tanulmányok elkülöníté-
sénél.
(10) Az Educatio vonatkozásában jogosnak tûnhet az
ellenvetés, hogy egy tematikus számokat szerkesztõ
lapban nem szabad döntés kérdése a publikálás, a
Magyar Pedagógiánál pedig, hogy a rendkívül ala-
csony cikkszám korlátozza az esélyét a megjelenés-
nek, tehát bármelyik orgánummal ápoljon erõsebb
kapcsolatot egy-egy szerzõ, az Iskolakultúrában vagy
az Új Pedagógiai Szemlében a publikációs lehetõsé-
gek jobbak, mint a másik két folyóiratban. Mint ezt
majd részletesebben is bemutatjuk, ez az argumentá-
ció csak részben helytálló. A domináns szerzõk né-
melyike ugyanis következetesen elkerüli a „konku-
rens” lapként perceptált fórumot.
(11) Tekintettel a minõsítési rendszer reformjára a
90-es években, az egyetemi doktori fokozatot itt már
nem tüntettük fel.
(12) Ennek oka, hogy az Educatio többnyire csak a
tanulmányrovatban megjelent szövegek szerzõinek
adatait közölte le, a többi rovat szerzõit pedig ritkáb-
ban találtuk meg a lexikonokban.
(13) Itt most az interjúk, illetve kerekasztal-beszélge-
tések készítõirõl és nem az interjúalanyokról van szó.
Az interjúalanyok összetételéhez, jellemzõihez lásd:
Mede, 2009.
(14) A hivatkozások elemzéséhez lásd a következõ
tanulmányokat: Bárd, 2009; Pap, 2009.
(15) A folyóiratok jellemzéséhez most csak egy rövid
összefoglalás: az összes kommunikációs aktust vizs-
gálva a nõk aránya az Educatio folyóiratban a legma-
gasabb: az egész szerzõi népességben mért mintegy
45 százalékos részvételhez képest az itt megjelent
szövegek több, mint felét írták nõi szerzõk, önállóan
vagy társszerzõként. (A társszerzõsség általában a
nõkre jellemzõbb.) Az ÚPSZ-ben mért adat az átlag-
nak felel meg, az Iskolakultúrában és a Magyar Pe-

dagógiában 1,5–2,5 százalékponttal az átlag alatt
marad a nõk részvétele. A tanulmányszerzõk között
ugyan általában nagyobb aktivitást mutatnak a nõk,
de az egyes folyóiratokon belül a sorrend már válto-
zik: a legtöbb nõi tanulmányíró az ÚPSZ-ben regiszt-
rálható (49 százalék), ezt követi az Iskolakultúra és a
Magyar Pedagógia 46 százalékkal, és a sor végén ta-
láljuk az Educatiót (44,6 százalék). Vagyis: a nõk vi-
szonylag aktív részvétele az Educatio folyóiratban –
az általános összefüggéssel szemben – nem a fõ ta-
nulmányok, hanem a rövidebb cikkek megalkotásá-
ban jelentkezik. A többi folyóirathoz képest viszont
jelentõsebb a nõi részvétel például az interjúk készí-
tõi (62 százalék), valamint a recenzensek között (53,5
százalék).
(16) Itt arról a megfigyelésrõl van szó, miszerint a
neveléstudományból fokozatot szerzettekre kétféle
karrierpálya jellemzõ: egy „kerülõ utas” többnyire a
közoktatáson keresztül, illetve egy „közvetlen” a tu-
dományos intézményrendszeren át. A tudományág
mûvelése szempontjából mindkettõ legitim, sõt, tör-
ténetileg az elsõ tûnik jellemzõbbnek, ami azonban
kitolhatja a fokozatszerzés idejét akár 10–20 évvel is
(lásd: Hrubos, 2001, illetve Kozma – Fényes – Tor-
nyi, 2007).
(17) Ennek magyarázatához a szövegek tartalom-
elemzése nélkülözhetetlen. Abból az elõfeltevésbõl
indulunk ugyanis ki, hogy az ezredforduló a nagy
számvetések, értékelések, elõrejelzések és program-
javaslatok ideje, ami több olyan cikk megjelenését
valószínûsíti, amelynek szerzõje az adott tudomány-
ág kulcspozíciójában levõ személy.
(18) Az életkori adat nélküli szerzõk átlagosan 1,8
szöveget jelentettek meg. Ez is igazolja azt az állítá-
sunkat, miszerint a generációs összehasonlítások a
szerzõk aktívabb részére vonatkoznak.
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418–433.
Mede Perla (megjelenés alatt): Személyek, akikrõl
szövegek szólnak – interjúalanyok és recenzált szer-
zõk a magyar pedagógiai szaksajtóban (1997–2006).
In Németh András – Zsuzsanna Hanna (szerk.): A
magyar neveléstudomány diszciplináris fejlõdése és
kommunikációs gyakorlata a 20. század második fe-
lében. Gondolat, Budapest.
Nagy Péter Tibor (2005): Educatio… Iskolakultúra,
4. 16–19.
Németh András – Biró Zsuzsanna Hanna – Varga
Kornél (megjelenés alatt): Kísérlet egy nemzetközi
kutatás adaptációjára. In Németh András – Biró Zsu-
zsanna Hanna (szerk.): A magyar neveléstudomány
diszciplináris fejlõdése és kommunikációs gyakorlata
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Pap K. Tünde (megjelenés alatt): Folyóirat-hivatko-
zások a neveléstudományi folyóiratokban. In Németh
András – Biró Zsuzsanna Hanna (szerk.): A magyar
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A Gondolat Kiadó könyveibõl

2009-3-4.qxd  2009.03.02.  9:35  Page 100



101

Tab, Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Rudnay
Gyula Középiskolája és Szakiskolája

Narratívum(ok) Brunszvik Teréz 
életérõl és munkásságáról

A jelen dolgozat célja, hogy az oktatástörténeti irodalomban 
kevéssé hasznosított elméleti előfeltevések birtokában helyezzen más
megvilágításba ismert tényeket. A narrativista történetfilozófia és a
női példaképek (foremother) élettörténetének koncepciója, valamint
ezek kapcsolódási pontjai jelentik a módszertani bázist. Ennek alap-

ján néhány Brunszvik Teréz életéről és munkásságáról szóló, 
reprezentatívnak tekintett írás szövegszerűségét vizsgálom meg, 

bemutatva egy jellemző motívumhálózatot, cselekményesítési
stratégiát (1), melyet ezek a szövegek követnek.

E
zen írások a Horthy-korszaktól egészen a 2008-as évig terjednek, hol élénkülõ, hol
lanyhább érdeklõdéstõl övezve Brunszvik Teréz alakját. Elsõként Czeke Marianne
neve említhetõ meg, aki többször is foglalkozott Brunszvikkal az 1920-as, ’30-as

években (Czeke – H. Révész, 1926; Czeke, 1931), majd a ’60-as, ’70-es években Vág Ot-
tó (1979) és munkatársai (Vág – Orosz – Zibolen, 1962) jelentettek meg Brunszvikról
szóló írásokat. Az 1990-es évektõl indult meg a munka az óvodaalapító kézirathagyaté-
kénak, fõleg naplójának kiadására – ennek érdekében alakult meg 1994-ben Marton-
vásáron a Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány. Hornyák Mária (1994,
1996b, 2003, 2008) több ízben is adott már közre írásokat a nagyszabású munkálatok
eredményeként. (2)

Nem áll szándékomban forrásértéket vizsgálni, eszme-, társadalomtörténeti kontextus-
ba helyezni Brunszvik Teréz személyét, nemzetközi hatásokat kutatni stb. – minden (a
szöveghez képest) külsõdleges jellemzõ kívül marad a vizsgálat hatáskörén, lévén szigo-
rú értelemben vett szövegelemzés.

Néhány mondatban szükségesnek tartom megindokolni, hogy miért tekintem releváns-
nak ezen módszerek használatát ebben az esetben. A történetírás és fõleg az élet-
történetírás történeteket alkot meg, az elmúlt korok tényanyagából merítve forrásait, és
eközben szükségszerûen szelektál: egyes elemeket kihagy, másokat kiemel, hogy saját
(retrospektív) nézõpontjának megfelelõ cselekménysort hozhasson létre. Az elvárási ho-
rizont befolyásoló, alkalmanként torzító hatását nem minden történetíró ismeri be szíve-
sen, ahogy azt a tényt sem, hogy munkája felépítésénél gyakran diszciplínáján kívül álló
területekrõl (is) kölcsönöz módszereket (3). Márpedig a Brunszvik Teréz mûködésérõl
szóló írásokat tanulmányozva felfedezhetünk egy jellegzetes prekoncepciót, mely magá-
hoz hasonítja mintegy az életrajz történéseit – még ha tudományos munkáról van is szó,
az elemzések nem nélkülözik a szubjektív, értékelõ részeket. Ezeket az elõzetes feltevé-
seket szeretném feltárni, ezek megmutatkozásait és motívumhálózattá szervezõdését.
Mindehhez jó segédeszközt szolgáltathat egy feminista pedagógiai eszköz vizsgálata – a
nõi példaképek élettörténetírási gyakorlatának felhasználása a vizsgálati témából fakad:
a nõnevelés egyik élharcosáról s egyben kiemelkedõ nõi személyiségrõl van szó. Ez
utóbbi szempontot csak megemlítem mint esetleges további kutatásra érdemes vizsgála-
ti irányt. Az elemzés elõtt az elméleti elõfeltevéseket, szempontrendszert kell tisztázni.

Somogyvári Lajos
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Elméleti elõfeltevések

Életünk megéléséhez szervesen hozzátartozik annak elbeszélése. Mindannyian napon-
ta elmeséljük történeteinket, melyek (számunkra való) igazságában hinnünk kell, hogy ké-
pesek legyünk ennek alapján életünket felépíteni. Ricoeur (2001) errõl ír Narratív azonos-
ság címû tanulmányában, de köznapi tapasztalatunk is megerõsíti ezt: élet, illetve idõbe-
liség és narratív megformálás összetartoznak (Szegedy-Maszák, 1999). (Az ember történe-
teiben él.) A pszichológia szemszögébõl nézve szintén megerõsíthetõ ez a tétel – az elbe-
szélés felfogható bizonyos kognitív eszközként is, melynek segítségével bizonyos forga-
tókönyveket, mentális kategorizációkat felállítunk, s ezáltal elõre megjósolhatóvá válnak
köznapi életünk eseményei (is) (Mink, 1978). Ebbõl a mindenki által nyilvánvalóan elis-
mert naiv igazságból indul ki a narrativista történetfilozófia.

Az emberi eseményekkel, akaratokkal és cselekvésekkel foglalkozó szellemtudo-
mányok két problémával mindig szembesülnek: a munkáikba belefoglalt emberi élet
esetlenségérõl, formátlanságáról van szó egyrészt, másrészt vizsgálati tárgyuk nem hoz-
záférhetõ közvetlenül, a nyelvi közvetítés szükségszerûen leegyszerûsíti, transzformálja
a forrásanyagot. Legfõbb sajátságuk éppen az, hogy miközben legközvetlenebbül saját
emberi létezésünkkel foglalkoznak, természetszerûleg el is távolodnak tõle – ezzel szem-
ben a természettudományok behozhatatlan „elõnye” az érzékszervi-tapasztalati valóság-
gal való közvetlen kapcsolat, a kísérletek által biztosított – egy meghatározott idõsza-
kaszban relevánsnak elfogadott – objektív tudás. Mi a válasza e két problémára a narra-
tivista történetfilozófiának?

Az alaktalan, formátlan életnek eszerint épphogy maga a narratív struktúra teremti
meg a megfelelõ rendszerezõ elvet, mely történetekké formálja a rendszertelen adat- és
forráshalmazt, mely a történész rendelkezésére áll. Ezen a ponton újabb kérdés merül fel:
az ily módon „elõállított” történetek vajon a múlt reprezentációi, valós lenyomatai vagy
a történész konstrukciói, autoreferenciális alakzatok, amelyek ilyeténképpen inkább a
fikciós mûvek közé sorolhatók? Nem térhetek itt ki a lehetséges válaszkísérletek megfo-
galmazására, csak utalni tudok a kétfajta irányultságra, mindegyik meglátásait hasznosít-
va az elemzésben (4). A történetírás kikerülhetetlen nyelvi természete inspirálta az elbe-
szélés eszközrendszerének vizsgálatát történeti mûvek esetében; ezek közül az idõdimen-
ziót, a fõhõs személyét és a róla szóló történet cselekményét fogom jelen esetben köze-
lebbrõl megvizsgálni.

Mindez azért kap különös értelmet, mert egy 19. században élt nõrõl van szó – ez le-
hetõséget kínál arra, hogy az eddig kevéssé artikulált nõi szempont is érvényesülhessen
a történelemrõl szóló diskurzusban. A nõ mint történelmi személyiség a 20. század má-
sodik feléig nem jelent meg a tudományos diskurzusban; köszönhetõ ez egyrészt társa-
dalmilag alárendelt szerepének, másrészt annak, hogy meg volt fosztva az írásbeliség ha-
talmától, „nem volt nyelve”. A nép tömegei, a gyermekek, más bõrszínû emberek ugyan-
így meg vannak, voltak fosztva a saját történelem lehetõségétõl – ezért lehet hasznosít-
ható ebben az esetben az egyéni élettörténetek feltárása, a „nagybetûs”, egyetlen Törté-
nelem helyett történetek rekonstruálása, emberi múltunk árnyaltabbá, sokszínûbbé téte-
le. A feladat tehát egy nõi történelem rekonstruálása volna – újabb érdekes kérdés, hogy
ez megvalósulhat-e, jelen írásokban hogyan funkcionál a nõi példakép, mivel legitimál-
ja a tárgyáról való beszédmódot.

Az elemzés aspektusai

A vizsgálat, a teljesség igénye nélkül, csak néhány jellemzõnek tekintett írás szöveg-
elemzésére vállalkozik, nem foglalkozik Brunszvik Teréz saját megnyilatkozásaival (nap-
ló, levelek), melyeket bõségesen idéznek ezek a munkák, hogy állításaikat alátámasszák.
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Egy beszédmód feltárása történik, egy olyan szöveghagyomány jellemzõinek vizsgálatá-
val, melyek minden, a témára vonatkozó megszólalást is befolyásolnak. A narrativizmus
szerint a múlt tanulmányozása egymással versengõ interpretációk vizsgálatát jelenti, me-
lyek közül egyeseket elutasítunk, másokat elõnyben részesítünk. Egy ilyen domináns
interpretatív stratégia elemei közül tekintek át néhányat: elsõként a történet idõdimenzió-
ját, mely igen sajátságos struktúrát alkot, mint majd látni fogjuk. Ezután a fõhõs alakját
veszem szemügyre, azt az alakot, aki a valós történeti személyt a róla szóló diskurzusban
jelöli. Végül a róla szóló történet jellegét,
koncepcionáltságát mutatom meg.

„Még” és „már” között – a narratíva 
ideje

A történeti nézõpont és perspektíva objek-
tivitáseszményének tarthatatlansága mára
evidencia a történetfilozófiával foglalkozók
számára (Koselleck, 2003): az eseményeket
nem tudjuk leírni úgy, ahogy történtek, csak a
saját szemszögünk alapján. Ha ennek tudatá-
ban vagyunk, s egyben képesek vagyunk sa-
ját elõfeltevéseink felülvizsgálatára is, akkor
értékes következtetéseket tudunk levonni. A
saját pozíciónk és a múlt idõbelisége közötti
szakadásban inkább a másként értés elõnyét
kell látnunk, és nem egy megkérdõjelezhetet-
len igazság felfedésére irányuló szándék
meghiúsulásaként kell értelmeznünk.

A retrospektív nézõpont velejárója rég el-
hunyt személyek élettörténetének tanulmá-
nyozásakor: már ismerjük az adott élet „vég-
célját”, „értelmét”, s ennek megfelelõen ren-
dezzük sorba életének eseményeit, szaka-
szoljuk azt, állapítunk meg bizonyos fordu-
lópontokat stb. Különösen igaz ez, ha egy hí-
res történelmi személyiségrõl van szó –
ilyenkor fõleg azokat a motívumokat vizs-
gáljuk, amik azt a folyamatot jellemzik,
melynek során az illetõ jelentõségre tett
szert. Mindez ellentmond hétköznapi életta-
pasztalatunknak, mely az élet esetlegességé-
re, töredezettségére vonatkozik, de nem
mond ellent az élet nyelvi formába öntésé-
nek: alapvetõ antropológiai sajátosságunk az
életünkrõl (és mások életérõl) szóló történetek megalkotása, a temporalitás „emberivé
tétele” (Ricoeur, 2000; Foucault, 2000).

Jelen esetben egy asszonyról van szó, akinek küldetése/hivatása van: egész életének
vizsgálata arra irányul, hogy gyermekkorától kezdve kimutassák azokat a jeleket, motí-
vumokat, melyek ebbe az irányba mutatnak. Ez a végcél a haza és tágabb értelemben az
egész emberiség szolgálata, a nevelés által való felemelkedés felvilágosodásból szárma-
zó optimista hite, emancipatorikus törekvések. Sajátos idõnkívüliségben ábrázolják az
írások Brunszvik Teréz életét: egyrészt ott van a „még” perspektívája – itt életének azon

A retrospektív nézőpont velejá-
rója rég elhunyt személyek élet-
történetének tanulmányozása-
kor: már ismerjük az adott élet
„végcélját”, „értelmét”, s ennek
megfelelően rendezzük sorba

életének eseményeit, szakaszol-
juk azt, állapítunk meg bizo-

nyos fordulópontokat stb. Külö-
nösen igaz ez, ha egy híres tör-

ténelmi személyiségről van szó –
ilyenkor főleg azokat a motívu-
mokat vizsgáljuk, amik azt a fo-
lyamatot jellemzik, melynek so-

rán az illető jelentőségre tett
szert. Mindez ellentmond hét-

köznapi élettapasztalatunknak,
mely az élet esetlegességére, töre-
dezettségére vonatkozik, de nem

mond ellent az élet nyelvi for-
mába öntésének: alapvető ant-

ropológiai sajátosságunk az éle-
tünkről (és mások életéről) szóló
történetek megalkotása, a tem-

poralitás „emberivé tétele”.
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eseményeit/személyiségének olyan jegyeit szokták felemlegetni, melyek még nem köze-
lítették meg a hivatása betöltéséhez szükséges elõfeltételeket (tehát további fejlõdés
szükséges). Ugyanezen idõpillanatokban megjelenik a „már” látószöge is – felfedezhe-
tõk életének eseményeiben azok a csírák, amelyekbõl a késõbbi nagyformátumú óvoda-
alapító képe bontakozik ki (5). Egy utólagos nézõpont konstruálja az élettények értelme-
zését, az idõbeliség egyetlen idõszakaszban függesztõdik fel, melyben mindig Brunszvik
Teréz egy ideáltipikus alakjához mérjük életét.

Jellemzõ nyelvi megoldásai ennek az anafora (visszautalás), illetve a katafora
(elõreutalás) (6); ugyanaz az elem gyakran tölti be mindkét funkciót. Jellemzõ példa er-
re, mikor a Brunszvik Teréz életére tett hatásokat veszik sorba, melyek gyakran kapcso-
lódnak össze élete fordulópontjaival. Az elsõ ilyen döntõ impulzusnak tekintik az apa in-
tenzív szellemi légkört biztosító személyét, az a tényt, hogy Brunszvik Antal részt vett a
II. József halála után megindult rendszeres (regnicoláris) bizottsági munkálatokban mint
nevelésügyi referens. Innen (is) eredeztetik Teréz késõbbi nevelésügy felé való fordulá-
sát – elfeledve, hogy ekkor mindössze 15–16 éves! Az apa alakja itt elõreutaló szerepet
tölt be: elõrevetíti Teréz késõbbi sorsát, hogy aztán halála fordulóponttá váljék, az elvesz-
tett gyermekkor édenének megidézésére szolgáltat alkalmat a késõbbiekben, ekkor már
anaforaként funkcionálva. Sokat emlegetett muzikalitása és Beethovennel való kapcsola-
ta jellemzõnek mondható a Brunszvik Terézt körbelengõ legendák körébõl: eszerint 16
napos bécsi ottléte alatt ismerkedett meg az akkor már ismert zeneszerzõvel, aki tanítot-
ta õt és testvérét, Jozefint – ez Teréz sokirányú tehetségének egy újabb bizonyítéka, illet-
ve alátámasztja a csodagyermekhez fûzõdõ korábbi elvárásokat (6 éves korában már kon-
certet adott). Beethoven halála után „kerülnek ismét kapcsolatba”, mikor Beethoven ha-
gyatékában három név nélküli szerelmes levelet találnak a „halhatatlan kedveshez” – so-
kan Brunszvik Terézt vélik felfedezni a címzett mögött, s ez a tény a korábbi kapcsola-
tot is átértelmezi, titokzatosabbá teszi alakját (7). Láthatjuk, hogy ezek a csomópontok
hagyományos toposzoknak feleltethetõk meg (a gyermekkor mint elvesztett paradicsom,
titokzatos ifjúkori szerelem), melyek minden lehetséges olvasó mentális eszköztárában
jelen vannak – a késõbbiekben is találkozunk még ilyenekkel. A valódi fordulópontot a
szellemi újjászületés jelenti Brunszvik Teréz életében: ez a cezúra minden korábbi élet-
eseményt érvénytelenít vagy átértelmez. A Pestalozzival való találkozásról van szó, me-
lyet minden írás hangsúlyos helyen szerepeltet. A mester és tanítványa kapcsolata (8), a
reveláció élménye indítja el az úton Terézt, aki végre megtalálta hivatását – és innentõl
„még” és „már” idõtapasztalata szinkronba kerül. A megvilágosodás elvezeti õt igazi, au-
tentikus létéhez, miszticizálja, kiválasztottá teszi személyét. A további fordulópontok is-
mertetésétõl eltekintenék; említésreméltó még az elsõ kisdedóvó megalapítása 1828-ban
és a szabadságharc vereségének következményei.

Amint az eddigiekbõl is látható, az elemzett írások egyes eseményeket, szereplõket ki-
emelnek, mintegy csomópontnak megtéve õket, melyek egyszerre elõre- és hátrafelé hat-
va helyezik új kontextusba a tényeket. Másrészt egy utólagos nézõpont mindent átfogó
jellege érvényesül, a sors kiteljesülése felé haladó életé, mely minden elemet prefigurál
és meghatároz. A következõkben ezt a küldetést ismerjük meg, együtt a küldetést felis-
merõ, majd vállaló hõsnõ alakjával.

A romantikus hõsnõ alakja

A kor, amelyben élt, determinálta a Brunszvik Terézrõl való beszédmódot és saját ön-
meghatározási kísérleteit is. Nagyon jellemzõ archetipikus formát ismerhetünk fel alak-
jában, melyet a kanadai irodalomelmélet-író Frye (1998, különösen: 158–175.) mítosz-
kritikája és White (1978, 8–9.) metahistóriája alapján fogok felvázolni, hogy aztán szem-
besítsem a modellt a megjelenített alakkal. Olyan modellrõl van szó, mely megfelel az
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olvasói elvárásoknak, általánosan ismert, így könnyebb beazonosítani, elhelyezni Brun-
szvik Teréz személyét. Hívószavakat alkalmaznak a narratívák, s ezek hasonló mentális
képeket idéznek meg a befogadókban.

A románcról, a romantikus hõs mítoszáról van szó, egy olyan irodalmi alaptípusról,
mely mindig újra vissza-visszatér a történetekben, több alakváltozatban is létezik, de
alapjaiban ugyanaz marad. Több ilyen típust megkülönböztet White, melyek tulajdon-
képpen a tények összekapcsolására és cselekményesítésére szolgáló stratégiák, sémák,
melyek segítségével a történész megalkotja és hihetõvé teszi sztoriját. (9) A románc lé-
nyege a hõs önmagára találása, feleszmélése és a rá kimért küldetés vállalása, saját lé-
nyegével való azonosulás. Több szakaszból áll a hõs útja, míg keresi magát, identifiká-
lódik: elõször eszményei szembesülnek a valósággal (ez a konfliktus), majd legyõzi az
õt körülvevõ világot (élethalálharc), és megszabadul tõle (felismerés). A megváltás és
feltámadás gyõzelme ez, egyszerûen, könnyen azonosíthatók a szembenálló felek: fény
és sötétség, jó és gonosz harcol egymással. A megszabadító jelleg, az isteni szféra jelent-
kezése nem véletlen – csak ez az erõ képes legyõzni a rosszat a földön.

Teréz alakja és az alak fejlõdése analóg a fentebb említett sémával. Mindegyik forrá-
sunk hosszú, késõn érõ fejlõdésrõl számol be – a gyermekkor, a gyakorlati tevékenység
megkezdésének kitolódásáról, a keresés fázisairól. Két jól elkülöníthetõ alakkal rendel-
kezik hõsnõnk, melyeket a megvilágosodás (majd ezt követõen a gyõzedelmeskedés) vá-
laszt el egymástól. Elsõként a fiatal (és még nagyon sokáig fiatal), felnõni nem tudó gyer-
meket látjuk magunk elõtt, akiben már megvannak a különlegesség jegyei – ezek a je-
gyek (és a hozzá tartozó karakterológia) már abban a korban is konvencionálisnak szá-
mítottak, melyek a köznapin felülemelkedõ, rendkívüli ember elõképét rajzolják meg. A
magány, a másoktól való elszigetelõdés szükséges elõfeltétele ennek csakúgy, mint a túl-
zott érzékenység, önmarcangolás és rajongás. A törékeny egészség is hozzájáruló eleme
a romantikus hõsnõ, lánglelkû zseni és különc képének – a megnevezések és a hozzájuk
kapcsolódó alak egy Jókai-regénybõl is elénk léphetnének. (10)

A kor meghatározó hangulatai érvényesülnek személyiségének ábrázolásakor: a szenti-
mentalizmus és a romantika kulcsfogalmai éppúgy megtalálhatók a jellemzésben, mint
késõbb a reformkor hatásaihoz való idomulás, a filantropizmus vagy a felvilágosodásból
származó eszmék továbbélése. Különös tisztaság jellemzi a lányt, aki az igazság papnõje-
ként jegyzi el magát 16 éves korában, s nagyon sokáig nem is érintik õt meg a másik nem
tagjaihoz fûzõdõ érzelmek. Energiáit nincs mód kiélni, sokáig nem találja meg még vég-
zetszerû hivatását – itt a kor társadalmi, nemi és osztálykorlátozásainak kényszerítõ erejét
emlegetik az írások (11), valamint azt a tényt, hogy mindezeken hogyan tudott õ mégis
felemelkedni, s vált ezzel különlegessé, korát megelõzõ személlyé. A történelmi helyze-
ten való felülemelkedés, eljövendõ korok tapasztalatának realizálása a próféták sajátossá-
ga; a Brunszvik Terézzel kapcsolatos beszédmód gyakran vesz fel szakrális jelleget (12),
ami alátámasztja az idõnként feltámadó ilyen érzésünket az élettörténet olvasása közben.

A következõ alak már a kifejlett személyiségé, melyet az elõzõ alak számos személyi-
ségjegye, vele megtörtént esemény megjósolt, elõrevetített már. A második alak megje-
lenését hosszú átalakulási folyamat elõzi meg, egy kiemelkedõ fordulópont köré csopor-
tosítva a jellemfejlõdést. Mindezeket a történéseket a cselekményesítés szintjén fogom
megvizsgálni, itt most csak az új személyiség jellemzõ vonásait szeretném felvázolni.
Megegyeznek abban írásaink, hogy ekkor már egy önmagára talált emberrõl van szó, a
korábbi önmagába mélyedõ, introvertált személyiség terepet talál magának, ahol meg-
próbálhatja valóra váltani magasztos álmait. A világ felé kitárulkozó, közéleti személyi-
ség jelenik meg, mely egyszerre hordozza magában a forró hazaszeretetet és az egész vi-
lág iránt érzett elhivatottságot is. Több forrás is szabadulásról beszél a gyakorlati tevé-
kenység kezdetével kapcsolatban, s összefüggésbe hozza ezt a reformkor kezdõdõ folya-
mataival. A személyiség kibontakozása egyszerre jár belsõ küzdelemmel (morális önne-
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velés) és a külsõ kényszerítõ körülményekkel folytatott harccal. Teréz alakja halálában
magasztosul fel igazán – az utókor igazságos ítéletében bízva, az emberiség felemelke-
désért vívott harcot saját küzdelmeiben szimbolizálva tér meg Teremtõjéhez. A legna-
gyobb magyar asszonyok egyike hunyt el vele, „kinek erõs egyénisége, kitartása […]
semmiben sem maradt el a férfiak mögött” (Czeke – H. Révész, 1926). Ez a megállapítás
mintegy legitimálja a nõalakról való beszédet – a férfiakhoz hasonló vonásait, tehát nem
sajátos nõiségét ragadja meg az idézet, hanem gyõzelmét a férfivilágban, ha jobban tet-
szik: hasonulását ennek törvényeihez. Ha beszélhetünk Brunszvik Teréz személyével
kapcsolatban nõi példaképrõl, akkor ilyen értelemben kell használnunk ezt a fogalmat:

egy rendkívüli nõ, aki képes volt legyõzni
nemiségének korlátait és érvényesülni egy
férfiak által uralt terepen.

A hõsnõ kalandjai – a cselekményesítés
szintje

A történeti narratíva a múlt interpretáció-
ja, mely a tények szelekciójával és elrende-
zésével teremti meg sajátos igazságtartalmát
(Ankersmit, 2000) – szól a narrativista törté-
netfilozófia egyik alaptétele. A nyelv jelek
rendszerévé szervezi az élet alaktalan, for-
mátlan eseményeit, történetté, melynek ele-
je, közepe és vége van (13). Brunszvik Teréz
történetének is megvannak ezek a szakaszai,
a fentebb már említett románc cselekményé-
nek megfeleltetve: konfliktus – kezdet, élet-
halálharc – közép, felismerés – vég. Ennek
alapján fogom végigtekinteni a hõsnõrõl
szóló cselekményt. Ahhoz, hogy elérjük a
végkifejletet, több buktatón, kalandon is ke-
resztül kell mennie Brunszvik Teréznek, pe-
dagógiai kísérleteinek esetleges sikertelen-
ségét mindig felülírja az utókor, a megvaló-
sult magyar nevelésügy ítélete.

Az eszményeiért rajongó Teréz és az õt
körülvevõ könyörtelen valóság találkozásá-
nak alapsémája jelenti a konfliktust, mely
jellemzõen szentimentális, modern lélekké
teszi õt. (14) Az eszményt a külföldön meg-
tapasztalt újfajta pedagógia jelenti, melyet
1808–1809-es nevelési körútján ismert meg

testvérével, Jozefinnel együtt. Itt történik meg sorsdöntõ találkozása Pestalozzival, s ez
indítja el az addig passzív Terézt a neki szánt úton. Hazatérve beleütközik az itthoni kör-
nyezet elutasító magatartásába, mely reménytelen álmodozásnak bélyegzi törekvéseit.
Szintén nagyon sokat ismételt narratív stratégia a haladó Nyugat és az elmaradott Ma-
gyarország állapotának összevetése (legalább Janus Pannonius óta, lásd Pannónia dicsé-
rete címû versét), a modernizációs törekvések gyökértelenségének hangsúlyozása. A Szé-
chenyivel való párhuzam meghúzása kézenfekvõnek tûnik: arisztokrata származásúak,
külföldi útjaikon tapasztalatokat szerezve próbálják – több-kevesebb sikerrel – megvál-
toztatni a hazai állapotokat (15).

A cselekmény végét nem nevez-
hetnénk happy endnek, hiszen
a magyar szabadság ügye elbu-
kott, Brunszvik Teréz kezdemé-
nyezéseinek csak kis része való-
sult meg, illetve maradt fenn –

mégsem érezzük feleslegesnek a
nő- és gyermeknevelés harcosá-
nak küzdelmét, hiszen a jövőbe

vezető út megmutatása (az
eredménytől függetlenül) pozitív
tettként üdvözölhető. Ahogy egy
kortársa, Arany János saját kri-
tikai normáival kapcsolatban

fogalmazott: a tragikus hős nem
tudja, hogy el fog bukni, és így
vállalja a küzdelmet. Az igazi,
eposzi hős viszont tudatában

van bukásának, és a reményte-
lenség ellenére is vállalja a har-
cot. Brunszvik Teréz története

egy ilyen eposzi hősről szól.
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A cél felismerése után következik kettõs harca: önmagával és a körülményekkel. Az
elõbbi egy tudatos döntés eredménye, mellyel Teréz megindítja saját morális átalakítását,
önvizsgálaton alapuló erkölcsi tökéletesedését. Ez a küzdelem még pozitívabbá teszi
alakját, hiszen önmaga legyõzésével alakítja ki személyiségét. A külsõ harcnak több ál-
lomása is van, az elsõ talán (ahol színre lép az immár kész személyiség) az 1817–1818-
as éhínség idején szervezett jótékonysági akciója. Ennek keretében egybõl túllép az
arisztokrata hölgyek hagyományos karitatív tevékenységén, hiszen nemcsak felületi ke-
zelést kíván nyújtani, hanem alapjaiban megoldani a problémát a szegény nép tanításá-
val-nevelésével. Az elsõ kalandot hamarosan követi a többi: a következõ fontos esemény
életében az elsõ óvoda megalapítása 1828-ban (a megnevezés problematikusságához
lásd: Vág, 1979, 115–126.) és az óvodai mozgalom elindítása, melynek irányítása (rajta
kívül álló okok miatt) hamarosan kicsúszik a kezébõl, így tevékenységi körét újra kül-
földre kell kiterjesztenie.

A cselekményre az elsõ szakaszban (a konfliktust megelõzõen) a várakozás jellemzõ,
ezt követõen, a kibontakozásban bizonyos hullámzást figyelhetünk meg: folyamatos erõ-
feszítéseket a cél megvalósítására, idõleges sikereket és kudarcokat (mindezeket most
nem tekintem át). Az eredmény minõsítése utólagos nézõpont függvénye, amely az ala-
pítónak szól. A cselekmény végét nem nevezhetnénk happy endnek, hiszen a magyar sza-
badság ügye elbukott, Brunszvik Teréz kezdeményezéseinek csak kis része valósult meg,
illetve maradt fenn – mégsem érezzük feleslegesnek a nõ- és gyermeknevelés harcosá-
nak küzdelmét, hiszen a jövõbe vezetõ út megmutatása (az eredménytõl függetlenül) po-
zitív tettként üdvözölhetõ. Ahogy egy kortársa, Arany János saját kritikai normáival kap-
csolatban fogalmazott: a tragikus hõs nem tudja, hogy el fog bukni, és így vállalja a küz-
delmet. Az igazi, eposzi hõs viszont tudatában van bukásának, és a reménytelenség elle-
nére is vállalja a harcot (Dávidházi, 1992). Brunszvik Teréz története egy ilyen eposzi
hõsrõl szól.

Befejezés

A dolgozat végére talán sikerült igazolnom az alapfeltevést, mely szerint egy történe-
ti személyiség életének megítélésében nagy szerepe van annak, ahogyan történetét elõ-
adják, amilyen formába öntik a rendelkezésre álló forrásanyagot. Nem tulajdonítok kizá-
rólagos érvényt ennek, azaz nem hiszem, hogy a múlt és interpretációja független volna
egymástól, és csak a történeti mûvek megszerkesztettségét lehetne vizsgálni (mint ahogy
például Hayden White állítja). Mindössze azt állítom, hogy a forma kérdése nem mindig
elhanyagolható tényezõ, még ha tudományos diskurzusok elemzésérõl van is szó. Felhív-
ja a figyelmet arra a tényre, hogy tudomány és a mûvészetek egészen a 18. századig szo-
ros összefonódásban léteztek, s a történetírói munka értékét is gyakran artisztikus jellem-
zõk alapján ítélték meg (16). Nem minden tanulság nélkül való szempont ez, amely, mint
láthattuk, neveléstörténeti személyiségek élettörténetének kutatásában is hasznosítható.

Jegyzet
(1) A cselekményesítés (emplotment) a narrativista
történetfilozófia egyik kulcsszava, az elmélet ismer-
tetésénél részletesebben lesz szó róla.
(2) Jelen esetben az irodalmi, fikciós megszólaláso-
kat jellemzõ eljárásokra gondolok.
(3) Az elsõ válaszkísérlet megfogalmazásaira példák:
Collingwood, 1987; Ricoeur, 2000. A történeti mûve-
ket teljes egészében történészi konstrukcióknak, illet-
ve nyelvi rendszernek tekintõ válaszokra lásd:
Barthes, 2003., illetve: White, 1978. A szemléletmód
elméletéhez és gyakorlatához lásd: Petõ és Waaldijk,
2005; Petõ és Waaldijk, 2006.

(4) Jellemzõ példa: Brunszvik Teréz „késõbb minden
nehézséget vállaló eltökéltsége már megmutatkozik”,
de „távol van még az egész emberiséget befogadó vi-
lágszemlélettõl” (Dániel, 1986, 62–63.).
(5) Az anaforára jellemzõ példa, mikor a szövegben
egy már korábban szereplõ tényre utalunk vissza –
például: ezt a tulajdonságát az illetõnek gyermekko-
rában is megfigyelhettük. A katafora pedig a szöveg
késõbbi részében kerül értelmezésre – például: ké-
sõbb fog ez kifejlettebb formában fog elõbukkanni.
Az anafora a „már” idõdimenzióját hordozza, a
katafora a „még” idõbeliségében mozog. A két alak-
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zatot én a nyelvtanit meghaladó értelemben haszná-
lom, tehát nem pusztán mint grammatikai kapcsoló-
elemeket, hanem mint a motívumhálózat szervezõ
elemeit.
(6) Nincs bizonyítva, hogy a Briefe an die unstre-
bliche Geliebte címszó alatt emlegetett levelek Teréz-
hez íródtak volna (Czeke Marianne – aki szaktekin-
télynek számít az életrajz kutatásában – egyenesen
cáfolja ezt a feltételezést), mindezek ellenére a köz-
beszéd összekapcsolta a két embert, még regény is
íródott lehetséges kapcsolatukról (Székely, 1977).
(7) Analógiaként kínálkozik természetesen Jézus és
apostolainak viszonya, amit talán alátámaszthat az a
szándék, amit Pestalozzi tanainak (az Igének) a ter-
jesztése jelentett. Szövegszerû egyezést is találunk a
hasonlóságra – lásd például: „Brunszvik Teréz, a ne-
velés és kisdedóvás apostola…” (Hornyák, 1996b,
121.), vagy máshol: (Brunszvik Teréz rendelkezett)
„…azzal az apostoli elhivatottsággal, mely nem ret-
tenve az akadályoktól, azt amit helyesnek és jónak is-
mert fel, tûzön-vízen át megvalósítja…” (Czeke – H.
Révész, 1926, 20.). Ez a mester-tanítvány viszony ké-
sõbb megismétlõdik Brunszvik Teréz és „szellemi
gyermeke”, Teleki Blanka vonatkozásában.
(8) Történelem és retorika ezen a ponton összekap-
csolódik, nem a történetek igazsága jelenti a verifiká-
ló tényezõt, hanem a meggyõzõ erõ (explanatory
affect), melyet az összekapcsolódás módja nyújt – ír-
ja White. Ha ezzel a megállapítással nem is feltétle-
nül értünk egyet, el kell ismernünk a történetalakító
sémák jelentõségét a történetírásban (is). Jogos ellen-
vetés lehet viszont a tipológia túlzott általánossága:
annyira elnagyolt interpretációkat említ Frye és
White, hogy azokat gond nélkül ráfûzhetjük bármely
történetünkre. Minderre lehet válasz ezen mítoszok
õsi jellege, kollektív tudattalanban gyökerezõ mivol-
ta. Három alapforma létezik egyébként még a román-
con kívül: a tragédia (a hõs elbukása, katarzis), a sza-
tíra (ironikus távolságtartás, kimondott és kimondat-
lan feszültsége) és a komédia (konfliktus után a
szembenálló erõk harmóniává olvadása).
(9) Érdekes vizsgálati irány lehetne még a Brunszvik
Teréz alakját körülvevõ tropológia megrajzolása,
azon költõi képek számbavétele, melyek a róla szóló
diskurzusban jelölik õt.
(10) Különösen jellemzõ erre a pontra nézve az elõ-
zõ rendszerben született írások ideológiai meghatáro-
zottsága (White ezt a szempontot is beleveszi a histo-
riográfiai mûvek elemzési eszközkészletébe): mind-
untalan hangsúlyozzák arisztokrata származását, a
progresszióban betöltött szerepét (szemben a maradi

szemlélettel), felismerését, hogy a megváltozott gaz-
dasági viszonyok új társadalmi válaszok megfogal-
mazását követelik stb.. Jellemzõ nyelvezetük a mar-
xista történetírás elfogultságait visszhangozza, gyak-
ran tartalmaz elmarasztaló értékítéletet vele kapcso-
latban, például: pozíciója még bizonyos mértékben
korához kötött (mintha ez hibájául lehetne felróha-
tó!). Itt is egy utólagos nézõpont jelentéskonstituáló
szerepérõl van szó, mely még a tudományos írásmû-
vek nyelvezetébe is átszivárog (Vág – Orosz –
Zibolen, 1962).
(11) Lásd például: Hornyák, 1996a. Az írás Teréz egy
megvilágosító erejû istenélményérõl beszél, mely
döntõ befolyással volt sorsának alakulására. Vagy
ahogy Brunszvik Teréz saját tevékenységével kap-
csolatban maga is megfogalmazta: „Szent küldeté-
sem, hogy az igazságot és a boldogságot terjesszem a
földön.” (Dániel, 1986, 156.)
(12) Arisztotelész Poétikája óta számít evidensnek ez
a követelmény egy történettel kapcsolatban.
(13) Lásd: Schiller, Friedrich: A naiv és szentimentá-
lis költészetrõl. A tanulmány értelmében a naiv költé-
szet (jelen esetben beszélhetünk naiv szemléletrõl is)
ember és világ kapcsolatát még harmonikusnak,
problémátlannak hiszi, míg ebben a viszonyrendszer-
ben a szentimentalizmus már egy áthidalhatatlan ha-
sadást, szakadékot lát. Brunszvik Teréz nem teszi tel-
jességgel magáévá a szentimentális látásmódot, hi-
szen élete végéig hisz eszményei valóra válthatósá-
gában.
(14) A legköltõibb ilyen párhuzam: „Széchenyi Ist-
ván megépítette nemcsak azt a tényleges hídat, mely
két várost kötötte össze, hanem megalkotta intézmé-
nyeiben azt a szellemi hídat is, melyen át Európa mû-
veltsége, tudománya, fejlettebb államélete a hazába
talált útat, úgy Brunszvik Teréz a zseniálisan meg-
szerkesztett, merészen lebegõ alkotmány számára a
pillérek, a talpkövek megerõsítésén fáradozott, a
nemzet igazi támaszán, mely Berzsenyink szavai sze-
rint a tiszta erkölcs.” (Czeke és H. Révész, 1926,
3–4.) Nem véletlen, hogy az evolúciós fejlõdést (és
nem revolúciót!) támogató Széchenyivel hasonlítják
össze õt – hiszen alapvetõen egyikük sem helyeselte
a forradalmat, mint megoldást (bár Brunszvik Teréz
késõbb azonosult a szabadságharc áldozataival – ld.
Teleki Blankához fûzõdõ kapcsolatát).
(15) Jellemzõ példa erre a szemléletre a már említett
történelemfilozófiai tanulmánykötet (Kisantal,
2003), melynek a címe is ez: Tudomány és mûvésze-
tek között.
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Néhány szó az iparmûvészetrõl
Az iparművészet fogalmáról és tárgyairól kevés szó esik napjaink

művészetkritikájában. A mai, a művészetek társadalmi kontextusait
vizsgáló művészettörténet és művészetkritika éppen a társadalomba
szélesebben beágyazott iparművészettel nem foglalkozik, s talán nem

ismerve a technológiák fejlődését, az iparművészetet ezek 
összefüggésében sem tárgyalja. Azok a szálak sem szövődtek bele a

történészi-muzeológusi gondolkodásba, amik az iparművészeti 
alkotófolyamatot már a feladatra vonatkozó koncepció megszületése

közben a technológiához, műhelyekhez (a termeléshez), a reklámhoz,
a fogyasztáshoz kötik. (1)

Í
gy például Baudrillard termelési stratégia fogalma sem (A tárgyak rendszere, 1968),
amely pedig összefogja és egymásra vonatkoztatja a szándékosan lerövidített élettar-
tamra tervezett tárgyat és reklámját, valamint a fogyasztást is. Mindezek hiányát jog-

gal köthetjük az iparmûvészet intézményes hátterének hiányosságaihoz: a képzésre és ki-
állításokra ma nem épül ugyanis ipar, sem a tudományos munka feltételeit megteremtõ,
átfogó múzeumi gyûjtés, s mintha a mûvészettörténet-írással is megszakadt volna a kap-
csolat. Mert a fenti, az ipari design/tervezés körébe tartozó kérdések mellett a kézmûves
iparmûvészet társadalmi-szakmai értékelése háttérbe szorult, az után az 1980 körüli for-
dulat után, mely a ’60-as évek végén lezajlott, az egyes ágazatokban az anyagok, tulaj-
donságaik vizsgálatát, új technikák kikísérletezését jelentõ korszakváltást követõen a
szakmák visszarendezõdéseként fogalmazható meg.

Az iparmûvészet kérdései a 20–21. században

Kérdésem az, hogyan lehet visszacsempészni korunk iparmûvészetét a mûvészettör-
ténetbe.

Baudrillard (1968) könyve a posztindusztriális társadalom fordulópontjáról ad képet. Ar-
ról az állapotról, amelyben a tárgyak elvesztik jelentõségüket-jelentésüket, mégis uralják a
civilizációt, s amikor az ellenkultúra ezért kivonul a tárgyak üres és agresszív világából. A
képzõmûvészetben ezzel egyidejûleg bontakozott ki a tárgymûvészet, amely részben felhív-
ta a figyelmet a jelenségre, részben felhasználta azt arra, hogy jelentõsnek ítélt tárgyakra ki-
terjessze a jelentésvesztést (dekonstrukció), azaz jelentésfosztással élt, harmadrészt viszont
éppen visszaadta a tárgyaknak lehetséges (nem használati) funkcióikat (pop-art).

A ’60-as évek végének ebben a kontextusában az iparmûvészet többféleképpen reagált
a tárgyak megváltozott világára, illetve többféleképpen alakította azt. Születtek inkább
mûtárgynak nevezhetõ, alig vagy egyáltalán nem használható tárgyak; technikák szerint
megnevezett ágaiban megfigyelhetõ volt bizonyos redukcionizmus (Kemény és lágy, ki-
állítás a Mûcsarnokban 1971-ben), amint ez jellemezte a képzõmûvészetet is (monokróm
festészet, konceptualizmus). Egyúttal nyugaton folytatta hódító útját a design termelési
stratégiája, amelynek következtében „hobbitevékenységgé” alakult, illetve a mesterségek
körében maradt a kézmûves tárgykészítés jelentékeny része.

Mielõtt megnéznénk az iparmûvészeti tárgyak magyarországi történetének alakulását,
érdemes részletesebben beszélnünk magáról a tárgyról és a tárgyszemléletrõl.

Keserû Katalin
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Ha a tárgy meghatározásánál a Magyar értelmezõ szótárt vesszük alapul (Akadémiai
Kiadó, 1989: természeti és használati tárgyak), és kiegészítjük Moles A giccs pszicholó-
giája címû könyvének tanulságaival, a készített tárgyat használati funkciót betöltõ tárgy-
nak foghatjuk fel. Ezt a meghatározást azonban elégtelennek nyilváníthatjuk.

Tárgy a mûvészetben

1972-ben már monográfiája született a nyugati mûvészet tárgymûvészet  névvel össze-
foglalható új ágának (Rotzler), mely a szobrászat, festészet és grafika messzi múltba ve-
szõ története mellé a legújabb kor elsõ saját képzõmûvészeti ágának rövid, de „tárgyak-
ban” gazdag és eseménydús történetét állította. Tehette, hiszen a tárgymûvészet elsõ esz-
közei, technikái és módszerei (kész tárgy, kollázs, összeállítás) merõben eltértek az ak-
kori festészetétõl, szobrászatétól és az iparmûvészetétõl is.

A magyarországi mûvészet az 1950-es évek közepéig szinte semmi érdeklõdést nem
mutatott a tárgyak „mûvészetbe emelése” vagy a mûvészet tárgyakra kiterjesztése iránt.
A festészetben akkoriban, az Európai Iskola tagjainál módosult-tárgyiasult a hordozó fe-
lület, jelentéstöbbletet is eredményezve (Korniss Dezsõ újságpapírra festett Illuminációi,
Bálint Endre talált faelemekre festett képei). Alig valamivel késõbb a pop- és ellenkultú-
ra újra felfedezte a tárgyak kultikus vagy mágikus funkcióját és ezek széles körû kiter-
jeszthetõségét.

Tárgy és kortárs mûvészet kapcsolatáról egyetlen magyar kiállítás és katalógus jelent
meg (Andrási, 1985) – leszámítva természetesen azokat a cikkeket és tanulmányokat,
melyek egy-egy mû vagy mûcsoport kapcsán erre a kérdésre is kitérnek. Ennek is kö-
szönhetõen ma a tárgyba beleértjük – a recepcióesztétikai megközelítésnek megfelelõ-
en – annak be- és elfogadását is. Egyrészt – miként Andrási Gábor (1985) továbbgon-
dolta Walter Benjamin auraelméletét – a tárgy kiválasztásának vagy a rábukkanásnak az
aktusa mint szellemi tevékenység a mûtárgyakat jellemzõ aurát vonhat a tárgy köré.
Másrészt figyelembe vehetjük Christopher Green (2000) azon megállapítását is, hogy a
20. század mûvészetét az ellentmondások elfogadása és kedvelése jellemzi , ami érten-
dõ arra is, hogy a jelenségeket egyszerre önmagukként és másnak is tekinthetjük (a szá-
zadelõn, de a ma emberében is kimutatott primitív mentalitás szerint), hogy e két iden-
titás folyton átmegy egymásba, s így nem kiszámítható, nyitott végû folyamat az alko-
tás és a befogadás egyaránt, az ecói nyitott mû fogalmának megfelelõen. De mára szá-
molnunk kell a feminista kritika egyik sajátos hozadékával is a tárgyszemléletben, s ez
éppen a tárgyias látásmód kritikája, ami a lacani pszichológiában és a francia egziszten-
cializmusban gyökeredzik. Ezek szerint azt mondhatjuk, hogy a készített tárgyakkal
kapcsolatos mentalitásunkban eszköz voltuk, azaz a civilizáció prakticista-materialista
szemlélete nem kizárólagos.

A mûalkotás-fogalmat a mûvészet tárgyhasználata részben megváltoztatta, részben
nem. A klasszikus értelemben vett mûalkotás – ahogy Fülep Lajos 1911-ben fogalmazott
– egyenlõ távolságra van múlttól, jelentõl, jövõtõl (metafizikai ideje van), ami esetleg
egy tárgyról nem lenne elmondható, hisz használatával a történeti idõhöz kötõdik. Ám az
elsõ, tárgyat tartalmazó képzõmûvészeti mû (1912) alkotója, Picasso a törzsi mûvészet
tárgyait gyûjtve azok vallásos (rituális-mágikus) funkciójából eredõ metafizikai lényegét
ismerte meg (bõvebben: Primitivism…, 1985). S nemcsak a törzsi mûvészet alkotásai, de
más, hasonló (mágikus) funkciójú tárgyak (Rotzler […] felsorolásában a szuvenírek,
ereklyék, amulettek, talizmánok és természeti tárgyak) is jelzik, hogy a tárgyak (beleért-
ve a szubjektív tárgyakat is) felruházhatók metafizikai karakterrel, s így a mûvészet kon-
textusában nem feltétlenül bontják meg a klasszikus mûvészetfogalmat (gondoljunk pél-
dául Brancusi egyenértékû és felcserélhetõ talapzataira, mûtárgyaira Edith Balas interp-
retációja szerint). Természetesen a kifejezetten új mûalkotás-fogalmat alkotó avantgárd
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tárgymûvészet éppen ellenkezõleg: közönséges használati tárgyakkal profanizálja és sze-
kularizálja a hagyományos mûalkotás-fogalmat.

Tárgy a kultúrában

Egyidejûleg különbözõ kultúrafelfogások léteznek, amire az egyetemesség mára már
nemcsak a nyugati civilizációt illetõ, hanem tágabb, antropológiai értelmû fogalmának
jegyében hivatkozom. E megközelítés hátterében az 1972-es müncheni Weltkulturen und
moderne Kunst címû kiállítás és Paul Feyerabend (1984) tudományra vonatkoztatott ki-
tekintése a nem nyugati kultúrákra áll.

Az egyik kultúrafelfogás szerint a kultúrát a használati tárgyak jelentik, míg egy má-
sik szerint alapvetõen a vallás és a mûvészet mint szimbolikus tevékenységek hozták
azt létre. Az utóbbiak eszközei arra utalnak, hogy ember és tárgy anyagias viszonya
mellett létezik szellemi, esztétikai és érzelmi természetû, kényszer és birtoklási vágy
nélküli viszonyuk is, sõt hogy egy tárgy is képes adni, ami nyilván annak függvénye,
mit kapott készülése, léte vagy kiválasztása közben. Ezek nélkül elképzelhetetlen len-
ne a két legfontosabb, ám Moles-nál meg nem nevezett, élet- és alkotói viszony ember
és tárgy között.

Iparmûvészeti tárgy

Kiválóan alátámasztja az imént mondottakat a tárgyak népmûvészeti vagy a 19. szá-
zad végétõl nyomon követhetõ antropomorfizálása, élettel, lélekkel telítése az európai
irodalomban és a mûvészetekben, egyidejûleg az életfilozófiák születésével és elterjedé-
sével. Ez az idõszak pedig Moles vagy Baudrillard szerint épp a vásárlási és birtoklási
láz kora lenne – amiben bizonyára van igazság, de csak félig. Hisz a 19. századi iparoso-
dással és sorozatgyártással párhuzamosan bontakozott ki a kézzel készített tárgyak esz-
tétikája, erkölcs- és társadalomfilozófiája is (John Ruskin, William Morris), ami vissza-
hatott a tárgyak ipari elõállításának megváltozására, a design megszületésére. Ez a ket-
tõsség bizonyosan sajátja a modern kornak. (A mûvészettörténet-írás a klasszicizmus és
romantika egyidejûségétõl kezdve számol a pluralizmussal, és épp ezt tartva a modern
kor jellemzõjének, ennek kezdeteit a 18. század közepére teszi (Hofmann, 1974). Úgy tû-
nik tehát, a nyugati kultúra tárgyszemlélete nem volt s ma sem egységes.

A tárgyak alanyként tekintésébõl, ami a „magas” kultúrában eddig csak a képzõmûvé-
szeti alkotásokra vonatkozott, következhetne az, hogy a kultúra tárgyai (közönséges,
népmûvészeti és mûtárgyai) közt nincs rangbéli különbség, így a képzõ- és iparmûvészet
közt sincs. Az analitikus-tudományos szemlélet természetesen elválasztja a képzõmûvé-
szeti tárgytól az iparmûvészetit, az utóbbiról azt mondván: tárgyainak „fizikai és szelle-
mi használhatósága” a kritériuma (Fekete, 1981). Ám ha lejjebb megyünk a mûvészet-
történeti fogalmak hierarchiájában, s a mûvészeti ágakat a mûalkotások létmódja szerint
különböztetjük meg kétdimenziós (festmények, grafikák, szõnyegek, fotók stb.), három-
dimenziós (szobrok, kerámiák, ötvösmûvek, bútorok stb.), kinetikus, élõ és virtuális al-
kotásokként, ezek az ágazatfogalmak mindkét mûvészetben érvényesnek látszanak, ösz-
szevonva a két mûvészetet. Ezzel persze az elöljáróban említett tárgymûvészet is beleol-
vad a létmód szerint meghatározott mûvészeti ágakba, köztük átmeneteket is hozva létre
(s így esetleg felszámolva a mûvészetek különbségét is). A tárgymûvészetnek tulajdoní-
tott új létmód: az environment vagy installáció (Nemzetközi szürrealista kiállítás, Párizs,
1938), az idõben (és térben) felfejthetõ összefüggések negyedik dimenziójával, egyene-
sen iparmûvészeti eredetû: a környezettervezés (belsõépítészet) folyománya, önálló mû-
vészeti ág. A tárgyi világ tehát környezetet alkotó és önálló tárgyakra osztható.
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Az iparmûvészet, önmeghatározása szerint is, környezettervezést és egyedi kézmûves
tárgyat foglal magába, egyszerre közelítve a létmód, a funkció és az alkotófolyamat (ki-
vitelezés) szerint „tárgyához”. Az utóbbi lehet tehát egészében tervezés- vagy kivitele-
zés-központú. Ami alapvetõen megkülönbözteti a képzõmûvészetitõl, az a fizikai hasz-
nálhatóság céljának megfelelõ alakítás.

És a design?

Mit kezdjünk mindezzel ma Magyarországon? Ahol az iparmûvészet önszemlélete
szerint belsõ határvonal húzódik az ipari formatervezés és az egyedi kivitelezés közt.

1955-tõl az Iparmûvészeti Tanács lett volna hivatva a szocialista gazdaságon belül az
iparmûvészeti tervezés és a gyártás folyamatát összehangolni. Mint tudjuk, akkoriban
reklám nem volt, csak politikai. Ám elmaradt az iparfejlesztés, a maradi szemléletû gyá-

rak ódzkodtak a tervezõktõl, így az Iparmûvé-
szeti Fõiskola végzõs tervezõinek helyzete
eléggé kilátástalan volt (errõl és a tervezõk
küzdelmeirõl, a tervezõmûvész státusáról, az
Iparmûvészeti Múzeum gyûjtési feladatáról
lásd: Fekete, 1972). Pedig közben, a ’60-as
években a külföldi ipari formatervezõk tevé-
kenysége ismertté vált itthon, a Mûcsarnok
kiállításain – talán magyar kezdeményezésre,
az itthoni szándékokat támogatandó. És az el-
sõ magyar ipari formatervezõi kiállítás is lét-
rejött 1968-ban, mégpedig kortársi módon
gondolkozva, a reklámot is beépítve a terve-
zõi munkafolyamatba, Koczogh Ákos szerve-
zésében. Az Iparmûvészeti Múzeumban akkor
lelkesedéssel megalapították és gyarapították
a design részleget. A kortárs magyar muzeoló-
gia sajnálatos eseményének és talán pótolha-
tatlan veszteségének tarthatjuk, hogy mindez
egyszer csak megszûnt és szétszóródott.

A párizsi Pompidou Központban az 1990-
es években rendezett ’60-as évek-kiállítás
iparmûvészeti tárgyak sokaságát tartalmazta,
nemcsak a korszak képzõmûvészetét jellemzõ
tárgyhasználat, hanem a két mûvészet közös
témája – egyszóval a korstílus miatt is, ami a
nyugati mûvészet és (tárgy)kultúra szerves

egységét tette érzékelhetõvé. Ma Magyarországon az Iparmûvészeti Múzeum gyûjtemé-
nyébõl nem lehetne megrendezni a párizsi kiállítás hazai variánsának vonatkozó részét.
Még 1980-ban Nagy Ildikóval tettünk egy hasonló kísérletet: a Tendenciák címû kiállí-
tás-sorozatban az Új mûvészet 1970-ben címmel nyílt kiállításon szerepeltettük például
Borz Kováts Sándor lámpacsaládját az Iparmûvészeti Múzeumból, de ott voltak a már
redukcionista kerámia- és textilmûvészet elsõ kézmûves példái is Attalai Gábortól, Szil-
vitzky Margittól, Schrammel Imrétõl vagy a textilmûvészetet más módon megújító Sze-
nes Zsuzsa munkái is. Szervesen illeszkedtek a képzõmûvészeti tendenciákhoz: az „új
geometrikus és strukturális törekvésekhez”, a népmûvészet, a kézmûvesség, a szubkultú-
rák hagyományainak felélesztéséhez; a Vargánya lámpacsalád pedig az organikus és
geometrikus formák összhangját megtaláló, anyagkísérleteket is folytató képzõmûvé-

1. ábra. Schrammel Imre: Harlekin, 1997
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szethez. A lámpák megszületése azonban iparmûvészet-történeti esemény is volt: a hazai
design érettségét bizonyította. De ma már nem õrizzük, legfeljebb a tárgymûvészetben,
az ’50-es évek gyári bõrmaradványokból tervezett táskáit, saruit (Bukta Imre: Tavaszi zá-
por), jóllehet akkor csak ezeket lehetett kapni; sem az irodalomban is megörökített ló-
denkabátokat, a vastag nyersgumitalpú cipõket, a mélyen lent gombolódó „jampikabáto-
kat”, a ’60-as évek absztrakt mintás bútor- és ruhatextiljeit, elsõ színes cipõit. Csak ko-
rabeli fotókból tudjuk, hogy az akkor megjelent TV-készülékek milyen változásokon
mentek keresztül az idõk során, hogy volt gyári bútortervezés is nálunk, de nem bizonyít-
hatjuk, hogy az új anyag, a mûanyag milyen régies módon (például csipketerítõként) je-
lent meg a sorozatgyártásban stb. Mindezen ismeretek nyilvántartása, rendszerezése, az
egyes életmûvek követése sem történt meg.

Az ipari formatervezés akkor s késõbb is a létéért küzdött.
Pohárnok Mihály „konyhaprogramja”, Horváth László dísztelen, fehér étkészlete ne-

hezen tudtak összefüggésbe kerülni az iparral, az új típusú tárgyak gyártásában részt ve-
võ Czerny József vagy Karmazsin László ipari formái (közlekedési eszközök, mûszerek)
mellett. Jóllehet Fekete György (1973) világosan definiálta a design fogalmát: „Az ipar-
mûvészet a megoldásra kiszemelt gyakorlati funkciónak – mint már meghatározott ren-
deltetésébõl született gondolatnak – és az anyagbeli megjelenésnek konkrét technikai ke-
retek között létrejövõ egyensúlyán alapszik.” Ez a meghatározás szigorúnak tûnik, hisz a
képzõmûvészeti igényû iparmûvészettel, a határesetekkel nem gondol. A szerzõ minden-
esetre úgy gondolta (említett, 1972-es írásában), hogy „iparmûvészet és tervezõmûvészet
egygyökerûek”. Ez az alapja a Design címû 1992-es könyvnek, mely a rajzfilmtõl a fo-
tón át a ruha- és színpadtervezésig mindent designnak nevez.

1983-ban Országos Iparmûvészeti Kiállításnak adott otthont a Mûcsarnok, mellyel
kapcsolatban a szakma elvi tisztánlátása lefegyverzõ volt: a kiállítás a tárgyak készülésé-
nek komplex folyamatát mutatta be a probléma-megközelítési variációktól az elõter-
veken, tervezési meneten, létrehozó technológián, felhasználási szituációin keresztül a
kereskedelemig, a társadalom helyzetébõl fakadóan nélkülözve az elhasználódás, rek-
lám, fogyasztás stratégiáit. Meghatározta az iparmûvészet területeit a környezettervezés-
ben és az egyedi, kézmûves tárgy létrehozásában. Addigra ki is alakult egy intézmény-
rendszer Magyarországon az oktatásra épülve. Az Iparmûvészeti Múzeum mellett a Ma-
gyar Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus a zsûrizésre, a Magyar Népköztársaság Mûvé-
szeti Alapja Iparmûvészeti Vállalatának kezelésében mûködött üzemek a kivitelezésre, a
Generalart a terjesztésre volt hivatott. A Magyar Kereskedelmi Kamara Design Centere
1977-tõl tartotta nyilván elsõsorban a formatervezés termékeit, s az Országos Mûszaki
Fejlesztési Bizottság Ipari Formatervezési Tanácsa 1975-tõl támogatta ennek útját. 1978
óta mûködik a Zsennyei Mûhely, a tervezõk szakszemináriuma, mely a természetes és
mesterséges környezet viszonyával foglalkozik stb. Valójában ismertté azonban csak a
belsõépítészet vált a Mûcsarnok Fényes Adolf Termében rendezett Építészet – Belsõépí-
tészet kiállítás-sorozattal a ’80-as években.

Az ipari formatervezés jövõje azonban változatlanul bizonytalan. A Magyar Design
Kulturális Alapítvány ugyan kiírt egy designpályázatot 1996-ban (Lépés a jövõbe, Mû-
csarnok), de az ennek bevezetõjébe foglaltak szerint a külföldrõl beözönlõ árutömeg, fo-
gyasztói kultúra és piaci agresszivitás szemben áll értékrendünkkel, a helybéli gyártók és
kereskedõk fantáziájával. A még mindig „csak” modern módon kialakított designstraté-
gia az innovációt, designt, marketinget összefüggésükben tekintette, innováción értve
nemcsak a termék, de a technika, a szolgáltatás, terjesztés technikai megújítását, azaz a
kutatás-fejlesztést, kísérletet, kockázatbeépítést is. Ma tehát, mikor a hazai ipar megszûn-
ni látszik a globalizációnak nevezett posztmodern kolonializációban, a szellemi tevé-
kenység egész területe ítéltetik kihalásra azzal az értékrenddel együtt, mely a sajátos tár-
sadalmi és geopolitikai helyzetnek köszönhetõen Magyarországon megmaradt, és amit a

2009-3-4.qxd  2009.03.02.  9:35  Page 114



115

Keserû Katalin: Néhány szó az iparmûvészetrõl

tárgyak siettetett elévülésének a termékkoncepcióba be nem építésével jellemezhetünk.
Azaz a tárgyak jelentõségének és jelentésének megmaradásával.

Ez pedig összefügg a kézmûves iparmûvészet „túlélésével”: idõközben a „képzõmû-
vészeti tárgy” típusú iparmûvészeti alkotások támogatásának rendszere is kiépült (1970-
tõl fal- és tértextil biennálékat rendeznek Szombathelyen a Savaria Múzeumban, kerámia
biennálékat Pécsett), gyûjtésük ugyanott meg van oldva; a kézmûves iparmûvészet pedig
változatlanul fõ gyûjtési területe az Iparmûvészeti Múzeumnak.

Lemaradás vagy elõny?

Magda Carneci (1999) megállapítása szerint olykor hasonló eredményeket hozó, de
egészen más okokból és szálakból szövõdõ jelenségek mutathatók ki a társadalmi, mû-
vészeti gondolkodásban Kelet-Európában és a Nyugaton, ezért érdemes esetenként vala-
mely jelenség kelet-európai megfelelõjérõl önállóan beszélni. Gondolata kitágítható és
kiterjeszthetõ a nem nyugati kultúrákra is.

Carneci esettanulmánya egy román példáról: a neobizantinizmusról íródott. Azt állítja,
hogy esetenként a közép-európai konzervativizmus életben tart olyan európai értékeket,
amelyeket a Nyugat viszont újra felfedez, s érvényesülésük egyidejû (mint például a to-
vábbélõ premodern kulturális és spirituális modelleké és a modernizmus spiritualizmusáé,
amit éppen a ’80-as években összegzett egy nagy amerikai kiállítás: The Spiritual in Art).

A design nyugati szemmel kialakulatlan magyarországi helyzetét is tekinthetjük tehát
más szemmel. A világdesign nem azonos a magyar designnal, helyzetük nem egyforma.
Vannak kultúrák (és esetleg generációk) is, amelyek felfogása nem egyezik a „világde-
signt” létrehozó nyugati civilizációéval. Lehetséges, hogy még ha el is fogadtatott a
Moles által hedonistának nevezett, tárgyakhoz fûzõdõ viszony, már a mai fogyasztói kan-
nibalizmus, aminek nemcsak a tárgyak az áldozatai, hanem mi magunk is, nem tartozik
az óhajtott változások körébe. Az is elképzelhetõ, hogy a stratégia szó visszatetszõ, kato-
nai-háborús eredete folytán.

Pontosan ezek a stratégiák mint társadalmi-civilizációs jelenségek a témái a mai kor-
társ képzõmûvészetnek (nálunk például Lakner Antal mûveinek), ami kritika tárgyává is
teszi az értéksemleges, ha tetszik: antihumánus egyetemes designstratégiát a projektmû-
vészetben, az óriásplakátokon. Azt tehát, aki most a design méltó kereteinek-sorsának ki-
alakításáról beszélne, óva inthetjük a posztindusztriális társadalom stratégiájának favori-
zálásától.

Érdemes tehát nem utolérni? Nem veszteségnek tekinteni a lemaradást? Létezik-e
„harmadik út” a világdesign és a tárgynélküliség közt?

Ennek megválaszolásához hatalmas munkába kellene fogni. Mindazt a szellemi érté-
ket és eseményt összegyûjteni és feldolgozni, ami – összefoglaló néven – az iparmûvé-
szetet jelenti a 20. század második felében Magyarországon. Addig, amíg még élnek a
kezdeményezõ mesterek, s az õ tanácsaikkal. Hogy azután tisztán lássuk jelen helyzetün-
ket mint kiindulópontot. Kérdés, hogy az Iparmûvészeti Múzeum erre készen áll-e, vagy
inkább a Modern Magyar Mûvészeti Múzeum egyik feladatává kellene-e tenni egy nagy
projekt keretében.

Kis modern kerámiatörténet

Megnézve egy szakma történetét, talán világosabb képet kaphatunk.
Mivel az úgynevezett legõsibb mesterségek közül szakirodalmunk legtöbbet a textillel

foglalkozik, beszéljünk most a kerámiáról, melynek ipari (design) és kézmûves változa-
ta is közismert, sõt, a manufaktúrák (1743, Holics) és gyárak messzi múltba visszavezet-
hetõ története azt tanúsítja, e két terület nehezen szétválasztható: folytonos forma- és
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anyagkísérletezés jellemzi õket. Hiszen ennek eredményeként született például az az an-
gol keménycserép, mely sorozatgyártásra is alkalmas lett. A gyári termékek késõbbi el-
silányodásával egyidejûleg a 19. század mûvészi és tudományos kísérletei már a gyárak-
ban folytak – a legutóbbi idõkig (Zsolnay-gyár, Pécs). A kerámia ugyanis mindennapi
használati eszközeink egyik alapja, s ez a kísérletezést is finanszírozni tudja. A 19–20.
század fordulóján a nemzetközi mezõnyben is élenjárt a Zsolnay-gyár, a kerámia régi-új
funkcióinak megtalálásában is (épületkerámia, kerti és köztéri kerámia a különféle
edénytípusok mellett).

Hanyatlása kezdetekor és az azzal egyidejûleg elterjedt „Arts and Crafts” mozgalomnak
köszönhetõen a képzõmûvészek szemében értékelõdött fel a kerámia mint új, autonóm mû-
vészeti terület (Gauguin, a Fauves-kör), a mûvészi elgondolás alapján készült, akár sokszo-
rosítható, a dísz-, a használati és a mûtárgy vonásait magába olvasztó, úgynevezett enteri-
õrkerámiával, híven a századforduló enteriõrkultuszához (Katona, 1968).

A két világháború közti magyarországi események is a „Mûvészetek és mesterségek”
mozgalom történetéhez kapcsolódnak, mely egyéni utakon folytatódott s folytatódik máig.
Gádor István szobrász még az „Arts and Crafts” Bécsi Mûhelyének kiállításán (1910-ben)
kötelezte el magát a kerámia mellett, s 1919-ben ugyanennek vált – rövid idõre – tagjává.
(Pár évvel késõbb Kovács Margit és Kende Judit is a Bécsi Mûhely egyik mesterénél tanult,
Jaschik Álmos iskolája után.) Majd Gádor Budapesten – Kozma Lajos mellett – enteriõrök
kialakításában vett részt, s az Iparmûvészeti Társulat és a világkiállítások sikeres szereplõje
volt, akár Gorka Géza, majd Eschenbach Jenõ, Kende Judit is. Alternatív mûvészeti iskolá-
ban tanított (az Atelier-ben, Orbán Dezsõ iskoláában, Kozma Lajossal), majd – 1945-tõl –
az Iparmûvészeti Iskolában. A magyar mûvészeti életben mindig díjazták tevékenységét: 31
évesen (1922-ben) az Ernst Múzeumban rendezhetett kiállítást (Domanovszky, 1966), s
1977-ben már nyilván tanítványainak (például Csekovszky Árpádnak) és azok tanítványai-
nak (Schrammel Imrének) köszönhetõen, önálló állandó kiállítást kaptak mûvei Siklóson
(Gádor Múzeum, 1977). A II. világháborút követõ fordulat éve után elõbb Kovács Margit
(1953), majd Gádor (1954), illetve Gorka Géza (1957) Nemzeti Szalon-beli gyûjteményes
kiállításai, a „nagy generáció” értékelése jelzik a szakma hazai folytonosságát.

Gádor és pályatársainak munkássága már az utódok fényében értékelõdhetett, amikor
1968-ban széles körû (kortársi) szakmai áttekintést rendeztek a siklósi várban, a Zsolnay-
gyár 100. születésnapján. Gádor újításai: a szobrászi forma redukciója a kerámia anyagá-
nak megfelelõen, az architektonikus, illetve tömbszerû és áttört (elvont) anyagformák, az
ornamentális érzékenység, a mázkísérletek a maguk idejében összefüggöttek a kortárs
képzõmûvészettel, ám a nála keramikusnak tanult Csekovszky, Majoros János és Hedvig,
Gazder Antal, Gálócsi Edit, Horváth Magda és mások tevékenységében ezek a vonások
a szocreálba kényszerített képzõmûvészettel folytatható párbeszéd nélkül, talajt és értel-
met vesztve éltek tovább. A mester funkcionális mûtípusai: a lakás- vagy enteriõrkerá-
mia, illetve a funkcionális tárgyak és a funkcionális térplasztikák a modernizmus korá-
nak tágas, formatervezett, fém-üveg enteriõrjeit voltak hivatva élettel telíteni, kézmûves,
színes, gazdagon tagolt voltukkal. A fazekas tanultságú Gorka Géza új technikával: a dí-
szítés funkcióját betöltõ mázrepesztéssel és a rögös felületet adó ugrómázzal gazdagítot-
ta a kerámiát. Gorka az anyag, a forma és ornamentum, a technika különleges, tulajdon-
képpen a természet tárgyainál tapasztalható egységét hozta létre, és vitte be az enteriõ-
rökbe. Majd hasonló kísérletekbe merült el Lõrincz István is, a Herendi Porcelángyár ter-
vezõje; Gorka lánya, Lívia pedig, apja mûhelyében tanulván, egyedi, amorf természeti
formákat idézõ enteriõrkerámiákat készített szokatlan, samottos alapanyagokból, me-
lyekbe a mázat is belekeverte, így porózus, szemcsés felületeivel apja sajátos útjának
egyéni követõje lett. A funkcionálisan ugyan megkülönböztethetõ dísz- és használati tár-
gyak lényegi egysége derül ki Gorka Géza Zsolnay-gyárban folytatott kísérleteibõl is,
melyek egyéni technikájának szériagyártási lehetõségét kutatták (1944–48). Kovács
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Margitot, a „nagy generáció” harmadik tagját a gyári formatervezés kérdése nem foglal-
koztatta, õ a korongolás, a fazekasmesterség folytatójaként talált régi-új megoldásokra:
az agyagba vésés bekarcolásból fejlesztett technikájára, amit mindig figurális, tematikus
mûvein alkalmazott. Stilárisan az õsi, a primitív, a népi kerámia és a kortárs mûvészet
együtt alakították modernizmusukat, melyben az anyagok és a formálás, díszítés nyújtot-
ta lehetõségek sokasága tûnik elsõdlegesnek.

A II. világháborút követõ évtizedek kezdetben nyomorúságos, társbérletiesített, majd
minimalizált, azaz emberekkel tömött lakáskörülményei között ennek a környezetet hu-
manizáló kerámiának nemigen jutott hely. Az új képzési szisztéma nagyobb hangsúlyt is
fektetett az ipari formatervezésre. Mégis, a „nagy generációt” követõk, a már porcelán-
gyári formatervezõnek képzettek (Garányi József és Staindl Katalin, Várdeák Ildikó) is,
az ’50–’60-as években sorra a kézmûves kerámia területén kötöttek ki, s az õ útjukat
folytatták a Csekovszky-növendékek. Mindkét „csoportnak” kezdettõl fogva módja volt
kiállításokat rendezni, és részt venni a nagy nemzetközi szemléken is. Sõt a monumentá-
lis fali kerámia szocialista típusát együtt mûvelték ki. Így a kerámiakiállítások még so-
káig díszedényekhez és porcelánszobrokhoz hasonló tárgyakat, egyedi elõállítású hasz-
nálati edényeket, plasztikai mûveket és épületkerámiát tartalmaztak. (2)

Ezek megítélése kritikusonként különbözött, de õk az idõ elõrehaladtával egyre türel-
metlenebbül fogalmazták meg a változás szükségességét. Az 1968-ban indult Országos
Kerámia Biennále elsõ kiállításán tette szóvá Perneczky Géza azt a fordított magyaror-
szági helyzetet, melynek köszönhetõen a keramikus szakma elerõtlenedett: „Az egyéni
formaalkotásnak egy széles, nagy kultúrájú ipari formatervezés csúcsán kell megjelen-
nie”, s mivel ilyen nálunk nincs, fegyelmezetlen és tanácstalan a kortárs kerámia (A pé-
csi…, 1988), egyhangúak és érdektelenek a használati edények (Molnár, 1969). A III. bi-
ennále kapcsán – talán Perneczkyre visszautalva – az is szóba került, hogy a kiállításo-
kon látható javaslatoknak nincs „valóságos, értelmes helyük”, azaz a kerámia sajátos,
egyszerre használati és díszítõ funkciója nem tud bevezetõdni a mindennapokba (B.
Pilaszanovich, 1972), vagy ha igen, akkor csak kevesekébe s mûtárgyként (mûtárgy-
áron), félreértelmezve a mesterség egész történetét (Aknai, é. n.). Ám mivel az összkép
továbbra sem változott, a kritika felvetette egy-egy mintaadó munkásság értékelésének,
felülvizsgálatának szükségességét különösen a kerámiaszobrászat területén, mely egy-
szerûen másolni látszott a szobrászat alkotásait, használati és mûvészi érték nélkül.

1972-ben azonban már regisztrálni lehetett valamiféle változást: újrakezdést az anyag-
ismeret, a közvetlen alkotókészség és a technikai kísérletezés összefüggõ folyamatában
(Romváry, 1972). Schrammel Imre, aki folytatta mesterei oktatómunkáját, az 1970-es
években új irányokba indította el a kerámiát számos nemzetközi díjjal elismerve.
Csekovszky és Schrammel növendékeibõl tevõdött össze aztán az a fiatal csapat, mely az
idõközben létrejött, kísérletezésekre módot adó Siklósi Kerámia Alkotótelepen 1976–77-
ben a Kerámia a kertben, majd 1978-ban a Kerámia a városban program keretében a
szakma funkcionális-társadalmi kérdéseirõl gondolkodott, lényegében a szocialista vá-
rosépítéssel összefonódott kerámia-muráliák helyett keresve új utakat. Mûveik javasla-
tok az urbanisztika (vagy a sorozatgyártás) számára, de felélesztették a struktúra- és
rendszerelvû tervezõi gondolkodást is, mely többféleképpen alkalmazható, variálható
tárgyegyütteseket produkált (Gerle Margit, J. Móker Zsuzsanna, Polgár Ildikó). Az 1978-
as, 5. pécsi kerámia biennále anyagában szerepeltek Geszler Mária szakralitást sugalló
tárgyai is, melyek az agyagosmesterség legegyszerûbb és legismertebb formáját, a téglát
és az archaikus üzenethordozó táblákat elevenítik fel, sajátos, plasztikus jelekkel, kép-
írással. Révükön, valamint a mester, Schrammel Imre monumentális, a világ õselemei-
nek mûködését az agyag megtervezett metamorfózisával reprezentáló reliefjével (Vác,
Mûvelõdési Ház, 1971–76) (Dvorszky, 1987) – ugyan három különbözõ irányban, de – a
kerámia újabb korszaka végre bekövetkezett. (Nem véletlen, hogy a normandiai Caen kí-
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sérleti mûhelye, az ARGILE 1986-ban Geszlert, Schrammelt és Polgárt közös kiállításra
hívta meg.) Az 1981-es Vonal címû kerámiakiállítás témájában is, mely rajzként mind az
ipari tervezésnek, mind a mûvészi munkának alapja, rejlett egy lehetõség, jóllehet a ke-
rámiában hagyományosan a vonal csak mint díszítmény szokott megjelenni. (3)

A pozitív fordulat zavart okozott a kerámia kritikai értékelésében. Jóllehet tudjuk,
hogy a porcelán európai feltalálásánál az alkímia bábáskodott, hogy a föld égetése (az el-
lentétes elemek: föld és levegõ, tûz és víz egyesítése) alkímiai szimbólum (Jung, 1994),
s hogy a kísérletezéssel, „anyagmágiával”
nem tehetetlenségét palástolja a keramikus,
hanem saját történetét „írja”, a folyamatos
kísérletezés – többek közt mint „samottnatu-
ralizmus” – elutasításra lelt (Aknai, é. n.; Va-
das, 1975; Rózsás, 1982). Pedig az elemi
(eredendõ) anyagokra, formákra és módsze-
rekre redukálással, az újraismerés-újrakez-
dés igényével született kerámia, a kísérletre,
az anyaggal való foglalkozásra épülõ tudás-
tervezés/elgondolás-kivitel folyamatában el-
tûntek a mûtárgy-dísztárgy-használati tárgy
közötti különbségek. (4) Az „Arts and Craft-
s” újradefiniálásának igénye azonban nem
mutatható ki a kritikában.

A szervezeti életben is változás állt be: a
pécsi biennálékról kikerült az ipari kerámia
– amit szomorúan regisztrál már 1980-ban,
majd a ’84-es biennále kapcsán ennek rende-
zõje, Romváry Ferenc –, hogy az újabb, az
1978-ban alakult Kecskeméti Kerámia Stú-
dió adjon otthont 1980-tól a független Szili-
kátipari Formatervezési Triennálénak.

2. ábra. 3. ábra

4. ábra. Kungl György: Fáklyaláb, 2004
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Romváry (1980; ellenvélemény: Vadas, 1980) ezt mesterkélt és erõltetett megosztásnak
nevezte.

A Kecskeméti Kerámia Stúdió – Probstner János vezetésével – Nemzetközi Kerámia
Kísérleti Stúdióvá fejlõdött. Helyi múltja az „Arts and Crafts” kecskeméti mûvésztele-
péhez kötõdött, amely – s ellentétben a siklósi szimpozionnal – egész évben kínál munka-
lehetõséget az „autonóm kerámiamûvészetnek”, sõt az egyetemmé szervezõdõ Iparmûvé-
szeti Fõiskola új, posztgraduális képzésének mûhelye is lett 1988-ban (Sümegi, 1986;
Menyhárt, é. n.). A Stúdióban a kísérletezés mind az ipari, mind az egyedi tárgyakra vo-
natkozik. Mûködését így kerámia- és porcelángyárak támogatják, mint az „õsidõkben”, s
hamarosan be is ért a termés: Babos Pálma vagy Benedek Olga 1986-os porcelán kávés-
készletei, majd Dobány Sándor kávéskannája (és teáskészlete) az iparnak tervezett forma
nemcsak puritán módon célorientált voltáról, de (stílustörténeti reminiszcenciákkal és ere-
detiséggel) mûvészi alakíthatóságáról is szóltak. (5) Az 1987-es I. Hollóházi Alkotótá-
borban pedig Gulyás Katalin textiltervezõ fordított egyet a porcelántervezés lehetõségein:
színes és mozgalmas textilmintaterveit tette rá a porcelánkészletekre, majd maga is terve-
zett, a Bauhaus stílusát idézve, mértanias edénytesteket mintái számára (Frank, 1988).

A ’80-as évek végére a nem a kerámiáról szóló, egykor modernista, majd kiüresedett
kerámiaszobrászatot egy szakmán belüli fricska látszott eltörölni. Kungl György mázas
kõcserépbõl készült, a dísztárgyak szûk terébe akár városokat is belesûrítõ szobrai
(James Dean szülõháza, New York, 1988) ugyanis a mesterség fortélyainak és a kortárs
képzõmûvészet gondolkodásának ismeretében készültek, s semmilyen más anyagból

5. ábra

6. ábra

7. ábra 
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nem lehetett volna a nosztalgiának és a heroikus újvilági legendáknak azt a keverékét lét-
rehozni, mint az érzelmességre kárhoztatott, ugyanakkor eruptív természetû kerámiából.

A keramikusok Európája címmel rendezett, francia szervezésû utazó kiállítás (1989)
anyagát vizsgálva értékelhetjük nemzetközi kontextusban a megújult magyar kerámia-
mûvészetet. Az anyag csoportosítása javarészt egyezik a kerámia hazai ágazataival:
Csendes és örök jelenlét címmel az edényeket mutatták be (magyarokat is), aztán a Tár-
gyakat (köztük sok magyart), a Földszobrászatot (itt a legtöbb magyar mûvet). A hazai
viszonyokra jellemzõ módon a Mûvészet és gyártás címmel bemutatott gyártók közt
nincs magyar, s már nincs a muráliák közt se, de sajnálatosan nincs (hisz lehetne) az Írás
és a Test és szubsztancia csoportban sem. Így tehát az itthon gyakran furcsának tekintett
kerámiatípusok voltaképpen európai jelenségek. A katalógusból arra is következtethe-
tünk, hogy kerámiamûvészetünk tévútjaihoz hasonlókon jártak a többi, volt szocialista
országban is.

A rendszerváltoztatás idején különbözõ szakmai és érdekérvényesítõ csoportokba
(Terra, De-forma, Magyar Keramikus Társaság) szervezõdõ keramikusok öntudatát meg-
erõsítették a civilizáció válságjelei. A föld mûvészei, akik õsidõk óta elemi anyagokkal
(földdel és vízzel) és elemi „technikával” (a levegõn vagy tûzzel) dolgoznak, a „fenntart-
ható jövõ” mestereivé váltak. Ennek jegyében rendezte 1993-ban kiállítását a Társaság
Budapesten (Probstner, 1993), majd Gödöllõn készítette el A magyar kerámia a XX. szá-
zadban címû kiadványsorozatát, a végre reprezentatív, mert színes képeket tartalmazó
katalógusát. Új szimpoziont is szerveztek 1998-ban Hódmezõvásárhelyen, végül kitartá-
suk eredményeként jött létre a Fél évszázad magyar kerámiamûvészete címû kiállítás az
Iparmûvészeti Múzeumban 1999-ben.

E sajátos iparmûvészeti ág belsõ története nemcsak azt mutatja, hogy – az anyag, a tu-
dás és az elgondolás/tervezés révén – a kézmûves és design tárgyak egygyökerûek, de azt
is, hogy ezek (az úgynevezett iparmûvészet) éppúgy mûalkotások, mint a ma már bár-
mely anyaggal dolgozó, hasonlóképpen tudásra és tervezésre építõ képzõmûvészetek. A
mûvészetként egységesülõ mûvészetek közös kiállításai lennének hivatottak kiteljesíteni
a fenti képet.
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A Gondolat Kiadó könyveibõl
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Új korszak küszöbén: a túlélés 
pedagógiája

Nem túl régen, talán csak 2–3 évvel ezelőtt került a kezembe Almási
Miklósnak a „pénz forradalmáról” szóló könyve (Almási, 1995), 

mely akkora mentalitásformáló hatással volt rám, mint a 80-as évek
elején Kornai Jánosnak A hiány című munkája (Kornai, 1982). 

A közgazdász Kornai ezzel a művével szembement az akkori 
korszellemmel, bizonyítván, hogy a tervutasításos gazdaságnak nincs
és nem is lehet perspektívája, mivel a hiány, akár a piacgazdaságnak
a tőke, természetes velejárója, organikus állapota. Mint sokan mások,
ettől kezdve abban a tudatban éltem, hogy az úgynevezett gazdasági
reform nem elég, strukturális változásra van szükség. És néhány évvel

később, tulajdonképpen elég váratlanul, valóban bekövetkezett a
rendszerváltással együtt a gazdasági struktúraváltás is, azzal a 

bizakodással, hogy elindultunk a jobb jövő felé.

Új korszak küszöbén

M
ajd’ 20 év telt el a rendszerváltás óta, jócskán benne élünk már a „szép új világ-
ban”. Kezdetben elégedettebben, késõbb egyre elégedetlenebbül tapasztaltuk,
hogy valóban Európa, még inkább az Atlanti-centrum, sõt az egész globalizált

világ részévé váltunk. Mi végre hát akkor az elégedetlenség?
1. A ránk zúduló új jelenséghalmazban, miközben a Nyugat felé tekintgettünk, talán

még nehezebb volt kiismerni magunkat. A megvalósult piacgazdaság keretei között még-
is szinte azt éreztük, hogy ismeretlenül is ismerõs fogalmakkal találkozunk. A verseny-
szférában a középtávú éves tervek helyett (lásd 3 és 5 éves tervek) a „hónapos”, a ne-
gyedéves tervek váltak megszokottá, melyekben az árbevétel állandó növelési igényének
nyomása alatt a termelési tervszámok és a tényszámok csak ritkán stimmelhettek. Ezért
a növekedéssel járó fejlesztés és a csökkenéssel járó „karcsúsítás”, fõként a közép- és óri-
ásvállalkozásoknál, hektikusan váltogatták egymást. A költségvetési szférában pedig, mi-
közben a rendkívüli találékonysággal kigondolt adó- és járulékfajták özönével az egyre
kevesebb munkavállalóra háruló terheket a mindenkori kormányok egyre növelték és nö-
velték, a bevételek nagy része mintha eltûnt volna (a ki tudja, mire felvett) adósságtör-
lesztés, a nem sok közhasznúságot mutató „tervtanulmányok”, bizonyos vállalati és
bankkonszolidációk vagy egyéb, nem nyilvános megrendelések feneketlen zsákjában.
Így nem sok, pontosabban mind kevesebb és kevesebb maradt a közszolgáltatásokra, az
állami szerepvállalások fenntartására. Ezt hívták/hívtuk monetáris restrikciónak, illetve a
közszolgáltatások egyre drasztikusabb leépítését strukturális reformpolitikának.

A közhiedelem persze az volt, hogy ez csak az újdemokráciákban van így, csak ezek-
ben nincs az államnak pénze, mert „Nyugaton a helyzet változatlan”, és az adósságállo-
mány csökkentésével, a gazdaság növekedési pályára állításával, mely végül is csak a he-
lyesen meghatározott és csak alkalmilag restriktív gazdaságpolitikán múlik, mi is felzár-
kózhatunk a fejlett országok sorába. Az azonnali redisztribúciós igényekkel szembeni is-
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mert GDP-érv a keleti blokkban szocializálódott emberek számára meghökkentõ
„dézsavu” volt: „hiszen csak azt lehet elosztani, elvtársaim, amit megtermelünk”.

És akkor Almási Miklós a már hivatkozott, 1995-ben megjelent könyvében számos
nemzetközi példával bizonyítja, hogy ez a kapitalizmus már Nyugaton sem az a kapita-
lizmus. A pénz, mely korábban tõkeként mûködve a befektetést, a termelés bõvítését
szolgálta, mára már nagyrészt elszakadt a termeléstõl, és önálló életet él, önmagát szol-
gálja, mert a befektetõk tapasztalata szerint sok pénzt leginkább pénzbõl lehet kihozni, és
nem a termelésbõl.

A filozófus Almási ezzel a tételével, csakúgy, mint korábban a közgazdász Kornai,
igencsak szembement a korszellemmel. Ön-
recenziója szerint nem is volt igazán hatása,
fõként a közgazdászok körében nem. A „ter-
melési regény” makacsul tartotta magát.

Én azonban attól kezdve, hogy belém ült
ez a gondolat, más szemmel próbáltam újra-
szemlélni a világot. Itt van például a verseny,
mely ugye a piacgazdaság attribútuma. Úgy
tudtuk, hogy egyrészt árubõséget teremt,
másrészt a fogyasztó, a vásárló számára az-
zal az elõnnyel is jár, hogy a termelõk és ke-
reskedõk versenye miatt olcsóbban és jobb
minõségben juthat hozzá a számára szüksé-
ges termékekhez és szolgáltatásokhoz.

Ma is valóban így van ez? Ennek azért
számos új tapasztalatunk ellentmond. Az
árubõség valóban megvan, csak nem mind-
egy, hogy mibõl, merthogy nem a fogyasztó,
hanem a piac diktál. Azt kell vennünk, amit
kínálnak, és gyakran nem találjuk sehol,
amire valóban szükségünk lenne. A tömeg-
fogyasztási cikkeket árusító boltok nagy ré-
sze ugyanattól az árutól roskadozik Dél-Af-
rikától Észak-Európáig. Mindegy, hogy ru-
háról, cipõrõl, elektronikai berendezésekrõl
vagy gyerekjátékokról van szó. Vannak per-
sze exkluzív üzletek, de azok megfizethetet-
lenül drágák mindenütt. Az olcsóbb áruk mi-
nõsége pedig többnyire alacsony, nem egy-
szer silány, egy-két szezont ha kibírnak. Hát
persze, hogy újat vegyünk! Vannak ugyan
dolgok, melyeknek drasztikusan esik az ára,
ilyenek például a fapados, sokféle feltételhez
kötött repülõjegyek, megjelent mellettük azonban a szintén kifizetendõ, egyre borsosabb
repülõtéri illeték. Micsoda találékonyság! Vagy itt van például az úgynevezett nem szak-
mai befektetõk köre. Nekik mindegy, hogy mibõl, csak sok pénzt keressenek. Ha keve-
set hoz az üzlet, eladják, másikat vagy másfajtát vesznek. Ha jól megy, sokszor akkor is,
mert többért adják, mint amennyiért vették. És a pénzt inkább a tõzsdén kamatoztatják
ahelyett, hogy a termelésbe fektetnék. De a nagyobb szakmai befektetõknek sem mindig
ugyanaz a szempontjuk, mint korábban. Ha a termelés túl nagy fejlesztést igényelne, in-
kább piacot vesznek, azaz a vétel után inkább elsorvasztják a vállalkozást, hogy a meg-
levõ üzleteik számára új piacot szerezzenek.

Abban az értelemben én is soká-
ig determinista voltam, hogy az
iskola olyan, mint a társadalom,

nemigen lépheti túl a saját ár-
nyékát. A kutatások is ezt igazol-

ták, például Coleman (1968)
vizsgálatai, melyek tanúsága

szerint még az alulról építkező
amerikai demokrácia iskolái is
a fehér-angolszász—protestáns
középosztály reprodukcióját és
ezzel az adott társadalmi réteg-
ződés konzerválását szolgálják.
A determinista szemléletet per-

sze itt-ott kikezdték azok a társa-
dalmi mobilitást is vizsgáló fel-
mérések, melyek a tanulói telje-

sítmény és a szociokulturális
háttér összefüggéseit elemezve
azt találták, hogy a szociokul-
turális háttér nem minden or-

szágban határozza meg a tanu-
lói teljesítményt. 
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Nem szaporítom a példák sorát, inkább megosztom a levont következtetést. Egyre ke-
vésbé van már meg a minõségi termelést és a gazdasági növekedést segítõ verseny. He-
lyette kiszorítás és pénzkivonás van. A kiszorítás áldozatai már most a termelésbe befek-
tetõ vagy befektetni szándékozó kis- és középvállalkozások, a termelésbõl való tömeges
pénzkivonásnak pedig a nagyvállalkozások, sõt a nemzetgazdaságok is áldozatai lehet-
nek. Ha elvész a termelés, a gazdaság pénz feletti kontrolja, és túlsúlyra jut a termeléstõl
elszakadó virtuális tõke, mely nem a gazdaságot, hanem önmagát bõvíti, termeli újra,
fennáll a sorozatos nemzetgazdasági csõdök veszélye, mely világgazdasági szempontból
is visszafordíthatatlanná teheti ezt a folyamatot.

2. Talán még nem tartunk itt, de „a pénz forradalmának” már láthatók a történelmi—
társadalmi következményei. Merész leszek és a nyugati típusú társadalmakra a történé-
szek által alkalmazott úgynevezett hosszú 19. század fogalmát úgy módosítom, hogy an-
nak nem a 20. század elején, hanem most lett vége. Pontosabban a hosszú 19. századdal
fémjelzett evolucionizmusnak, a minõségi szelekción, a minõséget segítõ versenyen ala-
puló elõrehaladásnak lett szerintem most vége. Történelmi metaforával élve, a Nyugat-
Római Birodalomnak lehet itt a vége (kihagyván a találgatást, hogy jönnek-e és ha igen,
honnan a „vizigótok”), mert az mindenesetre már nagyon is tapasztalható, hogy az Atlan-
ti-centrum államai (köztük Magyarország) sorra számolják fel az eddig elért civilizációs
eredményeiket. Kiss Endre egyenesen öndestruktív társadalomnak nevezi global-
itáselméletének kontextusában ezt a jelenséget (Kiss, 2008). Mindennapi tapasztalatunk
szerint ez legfõképpen a szociális, az egészségügyi és az oktatási kiadások drasztikus
csökkenésében ragadható meg. De nemcsak a közszolgálatból való folyamatos állami ki-
vonulás teszi mind kevésbé hozzáférhetõvé a többség számára a korábbi civilizációs vív-
mányokat, hanem a közszolgálati feladatok piacosítása is, az adókból fenntartandó köz-
szolgáltatások nyílt átjátszása a magántõke/virtuális tõke fék nélküli profitszerzési törek-
véseinek. Ennek kapcsán engem mindig elképesztett például a „veszteséges” kórház fo-
galma, és ha nem lenne következményeiben élet-halál kérdés, még rendkívül szellemes
gazdaságfilozófiai metaforának is találnám (lásd a neoliberalizmust mint a privatizáció
gazdaságfilozófiai apológiáját).

3. A történelmi-társadalmi következményeknél azonban még veszélyesebb a „pénz
forradalmának” és az „öndestrutív társadalomnak” az emberekre gyakorolt mentális ha-
tása. Kétségkívül bizonytalan világban élünk, de ez a megfogalmazás a jelenlegi életér-
zésünket talán mégsem fejezi ki eléggé. Sokkal kifejezõbb, hogy a „minden nem biztos”
világában kell valahogy élnünk, egy olyan külsõ és belsõ határok nélküli akadálypályán,
melyen menet közben változtatják az akadályokat. Ma ez a szabály, holnap meg az, teg-
nap itt volt még a vizesárok, holnap meg már ott van. A kiszámíthatatlanságot nem lehet
számításba venni. A kiszámíthatatlansághoz nem lehet alkalmazkodni.

Az ember teleologikus lény. Célképzete van. Ez adja a nembeli lényegét. Az egyén éle-
tében az evolúció a célképzetei irányába való elõrehaladást jelenti. Például tanul, hogy
szakmája legyen. Dolgozik, hogy minõségibb élete legyen. Fejlõdik, hogy jobb teljesít-
ménye legyen. Mostani tapasztalata azonban mást mutat. Tanul ugyan, de ez nem bizto-
sít feltétlenül szakmát, pláne munkát. Dolgozik, ha tud, de a sok munka se garantálja a
jobb életminõséget. És fájón kell belátnia, hogy még a kitartó teljesítménynek is csak rit-
kán van köze a sikerhez. Hiszen mit tehet egy lojális munkavállaló a cége vagy hivatala
sikeréért? Azt, amit korábban: próbálja a követelményeknek megfelelõen, hatékonyan
végezni a munkáját. De hirtelen minden megváltozik. A céget eladják, a hivatal megszû-
nik, õ más munkakört kap, rosszabb esetben elbocsájtják. Azt érzi, amit érezhet. Külsõ
erõk döntöttek fölötte, melyekre se a munkájának, se a lojalitásának és semmiféle tõle
függõ dolognak hatása nincsen.

Örökös szorongásban, „harci” készültségben él. Mert mit lát maga körül? Nem ver-
senyt, hanem kiszorítást, nyomulást. Azt, hogy mindenki szembekerül mindenkivel. A fi-
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atalok az idõsebbekkel, az idõsebbek a fiatalokkal; a termelõk a fogyasztókkal, a fo-
gyasztók a termelõkkel; a munkaadók a munkavállalókkal, a munkavállalók a munka-
adókkal; az orvosok a betegekkel, a betegek az orvosokkal; a tanárok a diákokkal, a di-
ákok a tanárokkal; az állam az állampolgárokkal, az állampolgárok az állammal.

Az egyén életében a hosszú távú célok kitûzésének nincs értelme többé. Túlélésre kell
berendezkednie.

A túlélés pedagógiája

Abban az értelemben én is sokáig determinista voltam, hogy az iskola olyan, mint a
társadalom, nemigen lépheti túl a saját árnyékát. A kutatások is ezt igazolták, például
Coleman (1968) vizsgálatai, melyek tanúsága szerint még az alulról építkezõ amerikai
demokrácia iskolái is a fehér-angolszász – protestáns középosztály reprodukcióját és ez-
zel az adott társadalmi rétegzõdés konzerválását szolgálják. A determinista szemléletet
persze itt-ott kikezdték azok a társadalmi mobilitást is vizsgáló felmérések, melyek a ta-
nulói teljesítmény és a szociokulturális háttér összefüggéseit elemezve azt találták, hogy
a szociokulturális háttér nem minden országban határozza meg a tanulói teljesítményt.
Az észak-európai országok egy részében, például a svéd iskolarendszerben kimutatható
volt az esélyegyenlõséget segítõ oktatáspolitika hatása. A svéd iskola a ’80-as években
még képesnek látszott bizonyos hátránykompenzációra, a felmérések adatai szerint a
svéd tanulók teljesítményét nem határozta meg egyoldalúan az elõnyös vagy hátrányos
családi környezet, az õket körülvevõ társadalmi szubkultúra (Báthory, 1989).

Más oldalról azonban a determinista szemléletet tovább erõsítette, hogy a neveléstu-
dományi szakirodalomban és a pedagógiai közgondolkodásban is folyamatosan jelen
volt a nevelés szocializációs funkciójának hangsúlyozása, a fiatalok társadalmi életre va-
ló felkészítésének az iskolával szemben támasztott követelménye. Abban a kettõs érte-
lemben, hogy a szocializációs funkció részint a társadalmi beilleszkedést, részint az adott
társadalmi struktúra elfogadtatását szolgálja.

És az új korszak küszöbén itt kerül bajba a pedagógia. Mire szocializáljon? Arra, ami
most van? A kiszorításra, a nyomulásra, az egymás elleni harcra?

Na, ez az, amit nem gondolok. Éppen ellenkezõleg. Azt gondolom, hogy széllel szem-
be kell menni. Pontosabban a korszellemmel kell szembe menni. Meg kell fordítani „ko-
runk hõse” mentalitását. Azt a szinte már természetesnek tûnõ mentalitást, hogy azt tedd
mással, amit nem szeretnél, ha veled tennének. Holott éppen a fordítottja a természetes:
ne tedd mással, amit nem szeretnél, ha veled tennének!

Úgy emlékszem, az õskereszténységnek még a páli fordulat elõtti korszakában kelet-
kezett a „lelki szegény” fogalma. Azokra a gazdagokra mondták, akik teljes vagyonuk-
kal csatlakoztak a vagyonközösségben élõ õskeresztény gyülekezetek valamelyikéhez,
mert együttéreztek a szegényekkel. A korábbi gazdagokról van szó, akik önszántukból
lettek „lelki szegények”. Ezt a mentalitást kellene valahogy feleleveníteni. Hogy a fiatal
legyen lelki idõsebb, az idõsebb meg lelki fiatal; a termelõ lelki fogyasztó, a fogyasztó
meg lelki termelõ; a munkaadó lelki munkavállaló, a munkavállaló meg lelki munkaadó;
az orvos lelki beteg, a beteg meg lelki orvos; a tanár lelki diák, a diák meg lelki tanár.

Itt megállok, mert be kell látnom, az állam kontra állampolgárral nem folytathatom a
sort. Hiszen az államnak nincs lelke.

Õszintén remélem, ha ez a sor, mint látszik, nem is teljesen lekerekíthetõ, mégis vilá-
gos, hogy mirõl beszélek. Az együttmûködésrõl, az öndestrukció fékezésérõl, a totális
öndestrukció megakadályozásáról. Összefoglalóan: az ellenszocializációról. Meg arról,
hogy soha ilyen megfordító szereplehetõsége nem volt még a pedagógiának.

Ehhez azonban másképp kellene tematizálni a pedagógiát. Csak példaként, hogy mire
is gondolok, három témafókuszt emelek ki. Három olyan nevelési technikát, melyeknek
mentalitásformáló erejük van.
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Reverzibilitás

Ezt a fogalmat még Piaget (1970) ültette bele a pszichológiai-pedagógiai szakirodalom-
ba, amikor az ember gondolkodásfejlõdésének négy szakaszát megkülönböztetve kísérle-
tekkel mutatta ki, hogy a reverzibilitás, a dolgok megfordításának képessége statisztikusan
a harmadik fejlõdési szakaszban, 7–11/12 éves korban alakul ki. De ezt a képességét mint-
ha a felnõtt társadalom többsége, sõt az értelmiség egy befolyásos része is használaton kí-
vül helyezte volna. Hogy újra feltegye az alapkérdéseket, és ha kell, megfordítsa a választ.
Ahogy például Kopernikusz és Schliemann is tette. Biztos, hogy a Nap forog a Föld körül?
Biztos, hogy a homéroszi mû csak fikció? Azzal, hogy Kopernikusz megfordította az évez-
redes választ, új utat nyitott a kozmológiában. Schliemann pedig, a korabeli régésztársada-
lom teljes elképedésére, a homéroszi útmutatások alapján tényleg kiásta Tróját.

És akkor most én is fordítok egyet. Mondjuk az ismert hegeliánus tételen. Biztos, hogy
minden, ami valóságos, az szükségszerû? Biztos, hogy a pénz forradalmának és az önde-
struktív társadalomnak nincs alternatívája? Biztosan szükségszerû, hogy az egyéni bol-
dogulás érdekében az emberek szembekerüljenek egymással ahelyett, hogy együttmû-
ködnének? De számtalan, korlátozottabb érvényû kérdést is újra feltehetnénk. Itt van pél-
dául a jog és az igazság kapcsolata. Biztos, hogy kielégítõ, ha egy eljárás, mondjuk úgy,
jogszerû? A jognak nem az igazságot kellene szolgálnia?

Nem szaporítom a szerintem újra felteendõ kérdések sorát. Ennyi talán elég a reverzi-
bilitás jelentõségének, a pedagógiai ellenszocializációban betölthetõ mentalitásformáló
szerepének érzékeltetéséhez. Számos terep kínálkozik az oktatás és nevelés során a re-
verzibilitás képességének újraélesztésére, a tananyag-kiválasztáson át egészen a gondol-
kodásfejlesztési feladatokig. Bármely tantárgyban, bármely iskolafokozatban, bármely
iskolatípusban, beleértve és kiemelve a felnõttképzés színtereit is.

Szerepváltás

Ezt a nevelési technikát témafókuszként ugyanolyan fontosnak gondolom, mint a re-
verzibilitást, annál is inkább, mert részint összefügg vele (adott esetben ez is megfordí-
tás), részint pedig mert kiemelkedõ szerepe lehet az együttmûködési képesség fejleszté-
sében, szituatív gyakoroltatásában. A pénz forradalma és az öndestruktív társadalom
ugyanis azt az életérzést sugallja, hogy a „fent” és „lent” állandó, a társadalomban ta-
pasztalható hatalmi és vagyonhierarchia örök. Amellett persze, hogy egyáltalán nem így
van (a rendszerváltás során is tapasztalhattuk), azzal a rossz következménnyel is jár,
hogy az emberek belemerevednek az adott szerepbe, sokszor az önfeladásukig azonosul-
va vele. Ezzel olyan szocializációs technikák, magatartásminták rögzülnek, melyek csak
az adott szerepben mûködnek, így a „fent” és „lent” szereplõinek együttmûködése elé is
falakat vonnak.

Ráadásul itt nem csak az olyan hierarchia-szerepekre kell gondolnunk, mint a hatal-
mon lévõk és abból kiszorítottak, vagy a gazdagok és szegények, a szerepváltási képes-
ségnek az életvezetésben megnyilvánuló jelentõsége ennél sokkal nagyobb. Adott sze-
reppel visszaélni, adott szerepben hatalmaskodni eladóként, ügyintézõként, sõt
parkolóõrként is lehet. Vagyis nemcsak a vertikális, hanem az alkalmi horizontális kap-
csolatokat is gyakorta átszövi a szerepváltási tudatosság hiánya. Hiszen aki most éppen
eladó, estére már vásárló. Aki az egyik hivatalban ügyintézõ, a másikban ügyfél. És per-
sze majd’ mindenki parkol (kivéve talán a parkolóõrt). Ha azonban legalább a minden-
napok, a horizontális kapcsolatok szintjén tudatosulna, hogy nem „fent” és „lent”, hanem
„egyszer fent, másszor lent” van, a szerepváltásból következõen talán a szerepmagatar-
tás is változna. Mégpedig a kölcsönösség, az együttmûködés irányába. A szerepváltás
gyakoroltatására is számos terep kínálkozik az oktatás, a nevelés, a képzés minden sza-
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kaszában, fajtájában. Persze csak ha a tananyagban témafókusznak, a feladatokban köve-
telménynek tekintjük.

Rutinelhagyás

A hatékony oktatás, a hatékony képzés rutinokat teremt. Olyan jól bevált mûködtetési
technikákat, melyek a tanult esetekhez hasonló szituációkban is sikerrel alkalmazhatók.
Ilyen például a matematikában az egyenletmegoldó képlet, melynek alkalmazási lehetõ-
ségét könnyen felismerjük hasonló szituációt mutató szöveges példa esetén is. Vagy ha
új szoftvert telepítünk a számítógépünkre, rutinszerûen tudjuk, hogy milyen menüpon-
tokban kell keresnünk a használni kívánt funkciókat. De a mindennapi életvezetésünket
is át- és átszövi a rutin. Tudjuk, hogy a hivatali nyitvatartási idõ ismeretében milyen
ügyek elintézése fér bele egy hétköznapba, milyen napszakban nagy a hétvégi autóforga-
lom a balatoni autópályán, hol vannak még késõn is nyitva boltok, posták vagy hol van
ünnepnapi ügyelet patikákban, kórházakban.

Pontosabban csak tudtuk. Amíg nagyjából
rutinszerûen mûködõ világban éltünk. De már
nem abban élünk. Ha az egyenletmegoldó
képletek nem is változtak, a legtöbb, életün-
ket befolyásoló mikro- és makrokörülmény
azonban igen. Nem nagyon tudjuk, milyen
nem ismert akadályra számíthatunk, ha egy
ügyet el akarunk intézni, ha elindulunk reggel
az autóval Budapesten vagy az autópályán, de
nem lehetünk biztosak még a nyitvatartási idõ
betartásában sem. Rendre korrekciós pályákat
kell beépítenünk az életünkbe, naponta kell
túlélnünk egy-egy váratlan szituációt. Ez csak
úgy megy, ha el tudjuk hagyni a rutint. Ha
nem ragaszkodunk ahhoz, amit hasonló eset-
ben eddig csináltunk.

A mikrokörülmények kiszámíthatatlan
változásainak túlélése napi probléma. De ha
nagyobb perspektívában, a pénz forradalmá-
nak és az öndestruktív társadalomnak a túl-
élésére is gondolunk, a „harci készenlét” ru-
tinját is végleg el kellene hagynunk. Helyé-
be a szempontváltás rutinját kellene alkal-
mazni, a sajátjaink mellett mások érdekei-
nek, értékeinek tekintetbe vételét. Mert valódi érdekegyeztetés nélkül nincs igazi konf-
liktusmegoldás, együttmûködés nélkül pedig fenntartható társadalmi kohézió sincs.

A rutin megtanítása tehát nem elég. A már nem mûködõ és az öndestrukciót újraterme-
lõ rossz rutinok elhagyását is meg kell tanítanunk. Úgy gondolom, ez merõben új feladat
a pedagógiában. A túlélés pedagógiájának azonban egyik alapvetõ attitûd- és képesség-
formáló feladata lehet.

***

Végezetül két személyes megjegyzés. Tisztában vagyok azzal, hogy nem lehetnek ke-
vesen azok, akik most idealizmussal vádolnak. Nem bánom. Inkább leszek idealista, mint
determinista. Az idealizmusban legalább van idea, van célképzet. Úgy is mondhatnám,
hogy vissza akarom kapni a nembeli lényegemet. Másfelõl viszont elismerem, hogy ami-
rõl beszélek, az nem kiforrott elmélet, de még csak nem is minden részletében átgondolt

A mikrokörülmények kiszámít-
hatatlan változásainak túlélése
napi probléma. De ha nagyobb
perspektívában, a pénz forra-
dalmának és az öndestruktív
társadalomnak a túlélésére is

gondolunk, a „harci készenlét”
rutinját is végleg el kellene hagy-
nunk. Helyébe a szempontváltás

rutinját kellene alkalmazni, a
sajátjaink mellett mások érdeke-
inek, értékeinek tekintetbe véte-
lét. Mert valódi érdekegyeztetés
nélkül nincs igazi konfliktus-

megoldás, együttműködés nélkül
pedig fenntartható társadalmi

kohézió sincs.
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gondolatmenet. Inkább csak egymásra reflektáló érzületek, néhol gondolatok vagy in-
kább gondolati érzületek. Mert hát csak „a törvény a tiszta beszéd”. De hát épp ez az,
hogy nem az! A törvények szinte a videoklipek vágási gyorsaságával változnak, és egye-
lõre nem látszik olyan törvény, amely legalább kicsit is fékezné a pénz és az öndestruk-
ció teljes eluralkodását.

Kimondom. Új „törvény” kell! A pénz és az öndestrukció törvénye helyett az együtt-
mûködés, a kölcsönkapcsolatok hálójának törvénye. És ez az, amiben a dolgok újragon-
dolásának az ösztönzésével alapvetõ, eddig még nem betöltött, és talán nem túlzás, hogy
forradalmian megfordító szerepe lehet a pedagógiának. (1)
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Pazarló magyarok: nyelv- és 
kultúravesztéseink történetébõl

A VII. Nevelésügyi Kongresszus téziseiben egyetlen helyen lelhető fel
halvány utalás az ’idegen nyelvek alkalmazására’ 

márpedig a nyelvek tudása az egyik olyan kulcs, amely minden 
kaput nyit. A szánalmasan egynyelvű magyar iskolázás már 

emberöltők óta nem nyújt nyelvtudási mintázatokat diákjainak, az
iskolai értelmiség gyakran tanítványainál is kevésbé tájékozódik

szakterületéről (vagy általában) idegen nyelveken. A nyelvtudás(ok)
célképzete ugyan koronként változó, de megtartása és fejlesztése

egész életen át tartó munkálkodást kíván.

A
magyarországi nyelvtudások értékteremtõ és pazarló (vagyis nyelv- és kultúra-
vesztõ) jelenségei megkérdõjelezik a 19. és 20. századi, kizárólag nemzeti alapú
nevelés folytathatóságát a 21. században. Európai integrációnk egyik valódi szel-

lemi feltétele az idegen nyelveken szólni tudás képessége. Õszintén kell beszélnünk a két-
vagy több tannyelvûség kérdéseirõl, az angol nyelv primátusának gyarmatosító és ’biro-
dalmi’ kettõsségérõl, a nyelvtanulási/tanítási erõfeszítések valós és vizsgapiaci értékérõl és
más érzékeny témákról. Milyen legyen a nyelvek és kultúrák tanítása egy olyan országban,
amely õsidõk óta többre becsüli a ’faragatlan fát’, mint az udvaroncok simulékonyságát?
Nincs kiforrott nyelvpolitikánk, jóllehet a történelmi késésekre nincs bocsánat.

Prolegomena

Tisztázzuk rögvest az elején, hogy ebben az esszében nem a magyar nyelv és kultúra
intenzív átélhetõségének hullámzásairól lesz szó, hanem a magyarba ilyen vagy olyan
okokból beojtott nyelvek és kultúrák kifakulásáról. Idegen nyelvekrõl és kultúrákról,
amelyeket többnyire megszépít a gyógyító messzeség… Ha leszámítjuk emiatt a legelsõ,
még pogány magyar írás- és kultúravesztést (nézzük csak innen); akkor azt mondhatjuk,
hogy tatár-török lovas birodalmak, még ha el is akadtak itt, idegen nyelvi szempontból
észrevétlen robogtak át rajtunk. (Tõlük korábban nyelvet és kultúrát már kaptunk, s nem
is keveset, de akkorra – számukra – már keresztény európaiak lettünk, pusztítani valók.)
A nyelvnek megvan a maga glotto-kronológiája (haladási sebessége), amely sokkal, de
sokkal lassúbb, mint egy-egy emberöltõ alig több mint fél évszázados eszmélése. Tapa-
dós birodalmi hatást a germán kultúrák értek el errefelé, hiszen a németajkúság még a 19.
században is változó felhõzetként fedte be a magyar területeket. Hihetetlen, hogy egy
másik birodalom ehhez képest rövid, mindössze négy évtizedes fennállása milyen fényes
emlékeket törölt a kulturális emlékezetbõl! „De hol van már a tavalyi Hó-den!”, mond-
hatnánk cinikusan Hellerrel (1961) most, a szovjet birodalmi kultúra tündöklése és buká-
sa után… Remélem, felkeltem az olvasó figyelmét azzal, hogy ez megtörténhet a másik,
eredetét tekintve germán kultúrával, mármint a most uralkodó angolszásszal is, hogy tud-
niillik elveszítjük. A magyarok még mindig nagyon kevéssé tudnak jól angolul, vagyis
szavaimból 'nem az elvesztett, az el nem nyert éden fájdalma' szól! Jósolni azonban ak-
kor kell, amikor azt még senki sem hiszi el.

Bárdos Jenõ
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Ez a legutóbbi mondat arra késztet, hogy felvegyek egy másik szálat is. Éppen negyed
százada annak, hogy ’nyelvekrõl és elvekrõl’ (Bárdos, 1984; 2004) elõször nyilatkoztam
egy szakfolyóiratban, s a jövendölés (amely részben igaz lett, más tekintetben meg keve-
sebb, mint akkor gondoltam) tökéletesen észrevétlen maradt. Természetesen akkor is a
nyelvpolitika és a tanárképzés megváltoztatására buzdítottam, és az is lehet, hogy most is
így lesz (már ami a témát és hatását illeti), annak dacára, hogy az Iskolakultúra Magyar-
országon a legolvasottabb pedagógiai folyóirat. Miért kell mégis odefigyelni rá? Talán
csak azért, mert a következõt már nem én írom, hamis prófétából pedig éppen elég egy...

Mit ér a nyelv, ha magyar?

Mivel tartanunk kell a tempót, vigyázat, itt-ott egyszerûsítek (de nem csalok)! Elte-
kintve a most kihaló és persze még most is létrejövõ keveréknyelvek egyensúlyától, a vi-
lágban nagyjából hatezer nyelvrõl beszélhetünk, és mindehhez van hatmilliárd ember.
Aritmetikailag tehát minden nyelvet egy-egy millió embernek illene beszélnie. Ez távol-
ról sem így van, hanem úgy, hogy kilencvenhat százaléknyi ember a nyelveknek mind-
össze négy százalékát használja, és vice versa: négyszázaléknyi ember kilencvenhat szá-
zaléknyi nyelvvel fokozza Bábelünk. Európában, figyelmen kívül hagyva most a nyelv-
vesztéseket, hatvan és hetven között tartunk a nyelvek számában, amely, figyelembe vé-
ve más kontinenseket, kevésnek tûnik. Köztük szerepel viszont az angol és a spanyol,
amelyek a 21. században is világnyelvek maradnak. Az Európai Unió különben is arra
biztat, hogy a leendõ Európai Egyesült Államok (?) polgárai, ha lehet, háromnyelvûek le-
gyenek, vagyis az anyanyelvükön kívül még kettõt tudjanak. A nyelvek küzdelmében
globálisan az angol és nyelvváltozatai állnak nyerésre szellemi hódításaikat illetõen, mi-
közben akadnak olyan nyelvek, amelyeknek több anyanyelvi beszélõje van mint az an-
golnak (például a kínai); a hispán világ pedig elég jól láthatóan integrálódik, miközben
az arab vagy a hindi szinte láthatatlanul. Nem robbant még ki nyilvánvaló csatározás, de
elképzelhetõ, hogy negyven-ötven év múlva ez a sorrend kínai, hindi, angol, spanyol,
arabra változik. Vagyis ha nem is a jelen generációnak, de hamarosan újabb nyelvekben
és kultúrákban kell gondolkodnunk: mi lenne, ha a korábbiakat nem veszítenénk el?

A magyart nagyjából tizennégy és fél millió ember beszéli a Földön. A legelterjedtebb
ugor nyelv ezzel a jelentõs nyelvek középmezõnyében helyezkedik el, nagyjából a har-
mincnegyedik, harmincötödik hely körül – nem vagyunk tehát annyira kis nyelv, mint
ahogy azt sokan gondolják. Ettõl persze még érvényes az ismert szöveg: „Kár, hogy a
magyar nyelvet nem érti senki, […] s nem is akarja megtanulni!” (Bródy, 1977). Termé-
szetesen a magyar nyelv is keveréknyelv, mint a többi, ha eléggé közel megyünk hozzá,
és történetileg vizsgáljuk. Finnugor örökségünkre számos külsõ impresszió rakódott ván-
dorlásaink alatt, fõként uráli, altáji és indo-európai betüremkedések (iráni, alán, kun-be-
senyõ, oszmán-török, illetve szláv, német, latin vagy ófrancia – német közvetítéssel –, to-
vábbá olasz és így tovább). A változások sebessége nagyjából egyenletes, eltekintve né-
hány belsõ gyorsítástól, mint a nyelvújítás vagy külsõtõl, mint a lingvicid angol-ameri-
kai behatások, amelyek többnyire védelem nélkül záporoznak a magas- és/vagy mûszaki
kultúrában, nem is beszélve a médiák által közvetített kulturális szemétrõl. Bennem per-
sze semmi félelem nincs: a magyar óceánnak ez csak zápor, agglutinatív áramlataink be-
sodorják, befonják, megemésztik, befogadják az idegen elemeket, s a kilencedik hullám
taraján már magyaros ékkövekként csillognak. Édes anyanyelvünk így kompenzálja a
nemzeti nyelvnek azt az elkerülhetetlen sajátosságát, hogy elválaszt mindenkitõl, aki
nem ezt a nyelvet beszéli. Az összekapcsolásért minden nemzeti nyelvnek meg kell küz-
denie, fõként megfelelõ nyelvmûveléssel. A küzdelem természetesen reménytelen, hi-
szen a nyelvrontást a nyelvileg mindig divergens, élõ, anyanyelvi beszélõ idézi elõ, da-
cára annak, hogy a nyelvvédõk igyekeznek a normákat megtartani. A nyelvi stabilitás
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olyan nagy mértékû, hogy a nyelvváltozás sebessége egy-egy emberöltõben csak a szó-
kincs futóhomok jellegû felületén érzékelhetõ. A magyar nyelv régi nyelv az európai
nyelvek között (a maga megközelítõ háromezer évével), modern nyelvvé mégis csak vi-
szonylag késõn vált az európai nyelvek tökéletesedésében, persze csak abban az értelem-
ben, ahogy most modern nyelvrõl beszélni szokás. Abban pedig ma már nemcsak az írás-
beliség normáinak stabilizálódása és reformjai, avagy a standard változat elismerése sze-
repel, hanem a modern szókincsben helyet kapó összes tudományokon és mûvészeten
túlmenõen az intellektualizáció is beleértendõ. Ez utóbbi azt jelenti, hogy milyen szerke-
zetû a diskurzus, amely fõként az írásbeliség belsõ szerkezetében és külsõ megjelenésé-
ben érhetõ tetten, vagyis abban, hogy miként
jelenik meg a szöveg a (digitális) térben.
Minthogy megígértük, hogy idegen nyelvek-
kel és kultúrákkal foglalkozunk, a mûvelt ol-
vasót inkább néhány régi, valamint kortárs
szerzõhöz utaljuk (Bárczi, 1958; Kniezsa,
1955; illetve Kiss, 1993; É. Kiss, 2003) –
már tudniillik abban a kérdésben, hogy rom-
lásnak indult-e hajdan erõs magyar… Ré-
szemrõl a válasz: határozott nem.

Mit ér a nyelv ha angol?

Már korábban leszögeztük, hogy a nyel-
vek állandóan változnak (ez egy belsõ, vi-
szonylag lassú folyamat), másfelõl pedig ke-
verednek, aminek valójában több köze van a
történelmi-kulturális földrajzhoz, mint ma-
gukhoz a nyelvekhez. Az angolt – amelyet
valamivel több mint 400 millió ember beszél
anyanyelvként – szintén keveréknyelvnek
tekinthetjük, ha közelebbrõl vesszük szem-
ügyre. (A 400 millió szigorúan a Brit-szige-
tekre, az Egyesült Államokra, Kanadára,
Ausztráliára és Új-Zélandra vonatkozik.) Az
angolt keveréknyelvnek fõként azok tudják
érzékelni, akik jól tudnak latinul, vagy jól is-
mernek egy neolatin nyelvet (például a fran-
ciát), és németül is tudnak valamennyire. Is-
kolai tapasztalatokra hivatkozva: ilyen nyel-
vek után az angol szinte ’jólesik’, könnyeb-
ben megy. Fordított esetben, ha valaki elõ-
ször angolul tanul, annak – ha egyáltalán rá-
kényszerül – sokkal kellemetlenebb egy ke-
mény morfológiájú indoeurópai nyelv.

Mert mi is történt az angollal (dióhéjban)?
Nekik is volt ’honfoglalásuk’, amint északi-tengeri vagy nyugati germánokként, angol-
szász-fríz-ószász, valamint gót-felnémet nyelvi elemek társaságában rávándoroltak a kel-
tákra. Az ó-angol (már 500–1100-ig) angolok, szászok, jütök és más törzsek keverék-
nyelve volt. A közép-angolt (1100-tól 1500-ig) a helyi dialektusokra rátelepedõ, a nyelv-
nek jelenleg is absztraktabb szókincsét jelentõ, normann közvetítésû neolatin hatás jel-
lemzi. Hagyományosan új-angolról (1500 után) Chaucer, Wycliff és Caxton keze nyo-

A magyart nagyjából tizennégy
és fél millió ember beszéli a Föl-

dön. A legelterjedtebb ugor
nyelv ezzel a jelentős nyelvek

középmezőnyében helyezkedik
el, nagyjából a harmincnegye-

dik, harmincötödik hely körül –
nem vagyunk tehát annyira kis

nyelv, mint ahogy azt sokan
gondolják. Ettől persze még ér-
vényes az ismert szöveg: „Kár,

hogy a magyar nyelvet nem érti
senki, […] s nem is akarja meg-
tanulni!”. Természetesen a ma-
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mán beszélhetünk, irodalmi, bibliafordítási, illetve nyomdászati teljesítményeik eredmé-
nyeképpen. Ez a modern angol még jócskán felszívott kelta, flamand, spanyol és olasz
hatásokat, majd a gyarmatosítás következtében a 19. század legelterjedtebb nyelvévé vált
a brit birodalomban: perzsa, hindi, bengáli, afrikai közegbe ojtódott be, s a kereskedelem
segítségével számos pidgin nyelv forrásnyelvévé vált (tok-pisin, krio, patwa stb.).

Ezek a változások azonban nemcsak hibrideket teremtettek, hanem megalkottak egy
olyan ’külsõ’, angol ajkú világot (fõként Afrikában, Indiában és a csendes-óceáni perem-
vidékeken), ahol az angolt már sokan anyanyelvként beszélték, mégsem számították õket
soha a már korábban emlegetett öt ország ’belsõ’ körébe (Kachru, 1985). Olyan országo-
kat kell elképzelnünk, mint Ghána, Kenya, Nigéria, Tanzánia; vagy India, Pakisztán,
Banglades, Srí Lanka, illetve Szingapúr, Malajzia és a Fülöp-szigetek. Ezeken a helye-
ken már nemcsak a brit, hanem az indiai angol és újabban az amerikai nyelvváltozat elõ-
retörése figyelhetõ meg. E globális angolság jelenlétében lázas küzdelem indult el az an-
gol mint kommunikációs eszköz megragadására a Távol-Keleten, a Közel-Keleten és Af-
rika más országaiban. Van, ahol ez a mohó elsajátítási vágy kevés eredménnyel járt (Ja-
pán), de van, ahol nagyon sikeres (Indonézia, Tajvan, Szaúd-Arábia és Izrael, Afrikában
talán Zambia és Zimbabwe sorolható ide). Furcsamód Magyarországot egyik kategóriá-
ba sem tudtam besorolni…

A világméretû angolnyelv-tanításnak és nyelvelsajátításnak most azzal a nehézséggel
kell szembenéznie, hogy az angol mint a nemzetközi kommunikáció nyelve tömegesen
elidegenedhet a szûkebb értelemben vett anyanyelvtõl, hiszen konferenciáktól sportren-
dezvényekig elõfordulhat, hogy sok-sok náció az angolt használja úgy, hogy anyanyelvû
nincs is jelen. Ennek a nemzetközi angolnak sem a fonológiája, sem a morfológiája, sem
a szintaxisa nincs leírva, lexikája futóhomok, pragmatikáját pedig idegen kultúrák nye-
lik el. Veszélyezteti-e ez az angol-amerikai nyelvhasználat tisztaságát? Úgyis tudják a vá-
laszomat: határozottan nem. Azzal már kevésbé törõdik a világ, hogy az anyanyelvûnek
mennyire tetszik egy-egy ilyen angol nyelvváltozat. Mint láthatják, a magyart ilyesféle
veszély nem fenyegeti: megmaradhatunk beltengernek...

Birodalmak és kultúrák Magyarországon: nyelv- és kultúravesztések

Ideje, hogy visszatérjünk eredeti témánkhoz. Rögtön egy táblázattal kezdjük (1. táblá-
zat), amelyet most azoknak is el kellene olvasniuk, akik a táblázatokat át szokták ugrani.

Elõször is szögezzük le, hogy nagy vonalakban, vagy statisztikailag, Krisztus születése
utáni ismert modern korunkban általában minket hódítottak meg mások, és nem fordítva.
Emiatt vizsgálható, hogy a magyar nyelvbe és kultúrába milyen idegen hatások nyoma-
kodtak be, s ha ezek értékteremtõk voltak, meg tudtuk-e õrizni ezt a többletet. A történész
szemszögébõl nézve persze durván leegyszerûsítõ a fenti táblázat, azt viszont jól mutatja,
hogy a beépülésben és az értékteremtésben döntõen az iskolázás hatott. Ez magyarázza a
ma már elveszettnek tûnõ latin-görög, németes, majd oroszos mûveltség gyakran csak po-
lihisztorokban élõ emlékképeit. A jelen iskolázás az angolt pártolja, de nem eléggé. Az
elemzést leszûkíthetjük a 20. századra, hiszen akkor úgy veszítettünk el két-három kultú-
rát, hogy az újat még meg sem kaptuk. A gyanakvók persze azt kérdezhetik most: az is le-
het, hogy most nem hódított meg bennünket senki? Ugye, milyen naiv kérdés…

A nyolcvanas évek emblematikus rockoperája (Szörényi-Bródy: István, a király) jól
érzékelhetõen és érzékenyen mutatja be a magyarok alapproblémáját: Európában beván-
dorlók voltunk/vagyunk; behódoljunk-e idegen kultúráknak, vagy megtartsuk a magun-
két? Az államalapítás volt az elsõ kultúravesztésünk ezen a helyen, ahol élünk. Arany a
Toldiban azt mondja, nehezebb eltörni a „faragatlan” fát, kontrasztban a királyi udvaron-
cok simulékonyságával. Kérdés, hogy ezek a dilemmák megoldódtak-e mára a fejekben,
vagy továbbra is mi vagyunk a legnagyobb, és tulajdonképpen egyetlen, a népvándorlás
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után is életben maradt keleti nép – nyugaton? A tatárjárás és a török világ kulturális kö-
vetkezményeit nem az elkövetõk szolgáltatták, hanem a kiürült országrészekbe betelepült
németek, visszatérõ szlávok és más benyomuló, szapora nációk: ennek pozitív hozadéka
a korabeli Magyarország belsõ többnyelvûsége. Természetes többnyelvûség volt ez,
amely a magyar nemzeti érzés felemelkedésének dacára, több mint négy évszázados né-
met, majd osztrák kulturális hatások mellett, gyakorlatilag Trianonig tart. Széchenyi és
társai észrevették az angol mintát, de a németajkúság útlevelet jelentett a korabeli Euró-
pába. De térjünk vissza a 20. századba, amelyre még kiterjed a most élõ emlékezet.

Jelentõs kultúravesztésbe másodszor (vagy sokadszor) a második világháború után ke-
rültünk, amikor 1949-tõl negyven évre az orosz nyelv kötelezõ elsõ idegen nyelvvé vált
az iskolázásban. Ekkor el kellett felejteni több száz év nyugati kultúráját, bele kellett ta-
nulni egy olyan kultúrába, amellyel jóformán semmilyen kapcsolatunk nem volt, kivéve
a mûveltek Puskin Sándor- és Tolsztoj Leó-gyûjteményét a Tolnai Regénytárból. Oroszul
a háború elõtt – mint egzotikum – a Magyar Királyi Keleti Kereskedelmi Akadémián le-
hetett tanulni. A háború után a valóban gyorstalpalással átképzett orosztanárokra hárult
az a feladat, hogy a szovjet kultúra túlkapásait az orosz kultúra mélységeivel ellensúlyoz-
zák, ha bírták. A nyugati nyelvek húsz év szunnyadás után kezdtek feltünedezni, hogy az-
tán az új gazdasági lehetõségek és az új generációk nyomására a hetvenes években lábra
kapjanak és a nyolcvanas években megerõsödjenek. (Az én édesapámmal együtt eltávo-
zott az a generáció, amely a líceumban franciát tanult a Klebelsberg – Hóman korszak-
ban, velem pedig majd eltávozik az, akiknek a szíve hamarabb dobban meg egy szomo-
rú orosz népdalra, mint egy német indulóra.)

1989 óta egy újabb kultúravesztés elszenvedõi vagyunk, amely során néhány év alatt
kisöpörtünk több generációnyi képzett szlavistát: teljesen elfelejtettük, hogy lehettünk
volna nyelvileg és gazdaságilag az új Kelet kapuja! Belsõ többnyelvûség már csak az er-
délyiektõl vagy a felvidékiektõl várható el, és a világnyelveket tanulók száma vészesen
lecsökkent az angol javára. A nyelvvizsgapiacon például körülbelül 80 000 angol vizsgá-

1. táblázat. Birodalmak és kultúrák: akarták-e, hogy megtanuljuk a nyelvüket és kultúrájukat?

?
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ra 40 000 német jut, ugyanakkor a francia, spanyol, olasz, orosz egyaránt csak egy-két-
ezer évente. (Célzatosságból az eszperantót és a lovárit átugrottam.) Az történt ugyanis,
hogy a nyelvek és a nyelveket beszélõk számossága dacára egyetlen nyelv, az angol, vi-
láguralomra jutott, annak minden elõnyével és hátrányával, és ezt tudomásul kell venni!
A németek már tudomásul vették, a franciák soha nem fogják, és persze ott van a medi-
terrán világ, és még sok minden más, de ha valaki hallatni akarja a szavát bármilyen kon-
textusban, kénytelen elsõsorban angolul tenni azt. Akiknek persze különösen tudomásul
kell venni ezt a tényt, azok Európa apróbb országai, akár a skandinávokról vagy éppen
Szlovéniáról legyen szó, akiknél a többnyelvûség kevésbé újdonság, mint nálunk. Svájc-
ban pedig végképp nem, ahol egy nemzetközi uralkodó (angol) és három környezeti
nyelv (francia, német, olasz) elsajátítása alapkövetelmény. Mi történik nálunk? A magya-
rok valamiféle áldemokratizmus jegyében nem tudnak dönteni: nincs semmi radikális
változás, még célkitûzés is alig. A kérdés tehát a régi: radikalizmus vagy Pató Pál úr? Er-
re a dilemmára vonatkozik majd az elsõ javaslatom a militáns zárótételben…

Többnyelvûség és tannyelvûség

Mint azt már megállapítottuk, a belsõ, természetes többnyelvûségek Trianon környé-
kén lenullázódtak. Ha ez még lehetséges, a világháborúk után a helyzet tovább romlott
egy Európában akkor sehol nem használható nyelvvel, az orosszal, amely oktatási terhé-
ben az egykori latin nyelvûségre emlékeztetett, s mint minden iskolába kényszerített
nyelv, óhatatlanul kifakult. A vészcsengõknek már akkor meg kellett volna szólalniuk, s
ennek kevés nyomát látjuk, legelõször inkább a nyolcvanas években. A nyolcvanas évek
azonban nemcsak nyelvtanítás-szemléleti változást jelentettek, hanem felszínre hozták a
tannyelvûség kérdését is. Az idegen nyelvi iskolázás problematikája búvópatakként fel-
feltûnik a magyar iskolatörténetben. A két világháború között az angol, német, olasz tan-
nyelvûségi kísérletek Sárospataktól Pannonhalmáig, Gyöngyöstõl Budapestig kétségkí-
vül az elitképzés színhelyei voltak, amelynek erényeire rávetült a kultúrfölény-ideológia
stigmája, amelyet mind a mai napig nem tudtunk feldolgozni. Igazi áttörést lélektanilag
a nyolcvanas évek dereka jelentett, amikor a nyugati nyelvek iránti igény, társadalmi
szükséglet szinte már fojtogatóvá vált, és képes volt változást hozni a korabeli iskolapo-
litikában: megjelentek az elsõ kéttannyelvû iskolák (Vámos, 2008). Elzárt és szegény or-
szágoknak nincs más útjuk, csak a belsõ iskolázás. Az utóbbi egy-két évtized nem vál-
toztatta meg döntõen a fenti jelzõket. A kéttannyelvûség általános iskolai szinten is meg-
jelent, de a jelenlegi összmennyiség az általános iskoláknak mintegy 2 százaléka, a kö-
zépiskoláknak pedig 10 százaléka. Ez az arány egyáltalán nem elegendõ. Az angoltudás
vagy más világnyelvek tudásának megtagadása a jövõ generációjától olyan elvonás,
mintha a rúdugróktól elvennénk a rudat. A kéttannyelvûség mögött meghúzódó proble-
matika természetesen az egynyelvû nemzeti nevelés és a többnyelvû multikulturális ne-
velés kontrasztja. Ellentétrõl van szó, de nem ellentmondásról.

A nyolckomponensû EU-kulcskompetenciák közül az 1, 2, 5, 8 egyértelmûen nyelvi
kommunikációs kompetencia (emlékeztetõül: 1. anyanyelvi kommunikáció; 2. idegen-
nyelvi kommunikáció; 3. matematikai, természettudományos és mûszaki kompetenciák;
4. digitális kompetenciák; 5. tanulási kompetenciák; 6. társadalmi és polgárjogi kompe-
tenciák; 7. kezdeményezési és vállalkozói kompetenciák; 8. kulturális tudatosság és ki-
fejezõkészség). Mindezekkel a kompetenciákkal azonban nem csak az anyanyelven kell
rendelkezni. Ha a kitörési pontot a kéttannyelvû iskolák jelentik, akkor nemcsak elegen-
dõ tehetséges gyermekre, hanem elegendõ tehetséges értelmiségi-polihisztor formátumú,
idegen nyelvet is tudó szaktanárra van szükség, akik tananyagalkotásra is képes kreatív
személyiségek. Nagy formátumú, kéttannyelvû iskolarendszer kifejlesztéséhez nemcsak
sok pénz, hanem erõs társadalmi és politikai közakarat szükséges.
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Az anya- és idegennyelvi repertoár

Miközben az idegennyelvi tudást idõnként a szõrszálhasogatás határáig vizsgálgatjuk,
mérjük, dokumentáljuk, szankcionáljuk; az anyanyelvi tudással keveset törõdünk. Mint-
ha hiába épült volna be a magyarországi iskolázásba holmi nyelvi-kommunikációs mo-
dell és más integráló programok. Minden iskolába belépõ kisgyermeknek meg kellene
vizsgálni a nyelvi repertoárját, amely az elején nyilván az anyanyelvre korlátozódik. Az
egész iskolarendszerre ki kellene pontosan dolgozni az elvárható, az elérhetõ anyanyelvi
tudás szintjeit olyan részletességgel, mint az idegen nyelvekre kidolgozott Közös Euró-
pai Referenciakeret (KER, 2002): ez lenne a Magyar Anyanyelvi Referenciakeret. Ebbe
a fejlõdési ívbe illeszkedhet az idegennyelv-
tudás, mint a gyöngy, amely kagyló nélkül
nem terem. Oktatott iskolai helyzetben – és
ezt gyakran hajlamosak vagyunk elfelejteni
– az elért idegennyelvi tudásszintek nem
tudják túllépni az anyanyelvi teljesítménye-
ket. A mi EU-portfóliónk tehát elsõ helyen a
magyar nyelvet, második helyen az angol
nyelvet (már hallom is a felhördülést) és har-
madik helyen egy második idegen nyelvet
tartalmaz. Ezeket a nyelviségeket olyan tág
értelemben fejleszthetõnek képzelem, mint
ahogy a zenepedagógia kezeli saját szellemi
javait. Összefüggésük lényegi, hatásuk ha-
sonló, tartalomfüggetlenül képesek „átope-
rálásokat” végezni az agyban, s ez a tágasság
szülõhelye a szellemi szabadságnak.

A nyelvtudás-állapotok felmérése több-
nyire mesterségesen, nyelvvizsgákkal törté-
nik. A jelenlegi nyelvvizsga-fetisizmus a
magyar nyelvtudás-állapotok jóval nagyobb
szeletét mutatja be, mint korábban, ugyanak-
kor dokumentum-kultuszával el is fedi a va-
lós tartalmakat. A nyelvtanárságot azzal tart-
ja rabigában, hogy fantázia és kreativitás he-
lyett csakis a nyelvvizsgára készítsenek fel, s
ha ez a felkészítés sikeres volt, és megvan a
papír, egy csapásra véget ér a nyelvtanulás.
Ebbõl a csapdából nehéz kikecmeregni egy
másik tanulásszocializációba, ahol olyan ta-
nulás segíti a nyelvtudás formálódását,
amelynek alapja az önálló nyelvtanulási
stratégiák használata, amelyek majd nagyobb önbizalmat eredményeznek, a megerõsödõ
nyelvtudás pedig megfelelõ önérvényesítést. Mindvégig követni kell tehát a nyelvi reper-
toárok, az egyén nyelvi portfoliójának fejlõdését.

Az idegen-nyelvi/nyelvû tanárképzés

Mivel a jövõ nemzedékekrõl van szó, és mindenkit tanár tanít, az újításokat a tanár-
képzésben kell elkezdeni. A nyelvszakoktól eltekintve a felsõoktatásban alig van idegen
nyelvû képzés (talán csak az orvosoknak). Vissza kell fogni a tanárképzést? Az lehet, de

Elszakadva honi vergődéseink-
től, egy külső perspektívából úgy
tűnik, hogy a magyar iskolázás
már emberöltők óta szánalma-
san egynyelvű nyelvtudási min-

tázatokat szocializál diákjai-
nak. Az iskolai értelmiség – leg-
alábbis Kornis Gyula szerint –
nem értelmiség, mert nem tud

nyelveket, nem tud tájékozódni
szakterületéről idegen nyelve-

ken, de amúgy általában sem. A
potenciálisan széles körű nyelv-
tudások jelentős része – a mérés-

metodikai kötöttségek miatt –
szűk és gyakran kétes értékű

vizsgarendszerekbe kanalizáló-
dik, amelyek létjogosultságát a

kései életkorokba tolódott és emi-
att egzisztenciális problémává

sűrűsödő nyelvtanulás 
teremti meg.
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csak az egynyelvût. A kéttannyelvûség csak akkor válhat igazi kitörési ponttá, ha a szak-
tanárok képesek idegen nyelven is terjeszteni ismereteiket, mintegy személyes példájuk-
kal bemutatva a természetes állapotot. Különösen sürgetõ ez az olyan nagy létszámú ipa-
ri szakközépiskolákban, ahol az alapfokú szaknyelv szükségességét már felismerték, de
a megfelelõ szakirányú képzések még nem indultak be. Egyébként is nyilvánvaló, hogy
a leghatékonyabb képzés (pénzügyi szempontból is) most azokra a fõiskolai diplomával
rendelkezõ nyelvtanárokra kell irányuljon, akik már a pályán vannak, és diplomájukat a
kilencvenes évek második felében szerezték, túlnyomórészt a hároméves egyszakos kép-
zés eredményeként. Továbbképzésük a korabeli elképzelések között is szerepelt (Bárdos
– Medgyes, 1997), de a mai igények az kívánnák, hogy a továbbképzés ne csak három-
öt évenkénti néhány hetes ’frissítõ’ legyen, hanem teljesen tudatos szaknyelvi tanárkép-
zés. A frissen képzett tanárok esetén a választható szakpárok befolyásolásával lehetne
helyzetbe hozni a nyelvtanári hivatást választókat. Nyilvánvaló, hogy javaslatom a tanár-
képzés szakpárjainak radikális megváltoztatása lesz.

Militáns záradék (a VII. Nevelésügyi Kongresszus ajánlásaihoz)

Minthogy hozzászólásom – és annak írásos változata – a VII. Nevelésügyi Kongresz-
szus tiszteletére született, összegzésképpen ismét bemutatom a fõbb dilemmákat és ja-
vaslataimat.

1. Az idegen nyelvek primátusának kérdése az európai integrációban.
Javaslat: az EU-integrációban elsõ helyen mindenütt az angol nyelv jön szóba, a fran-

cia, német, spanyol, olasz, orosz stb. csak a második helyen következik. Ezért ahol dön-
téseket kell hozni, az angolt kell választani.

2. A kéttannyelvûség elterjedtsége nem elegendõ.
Javaslat: megfelelõ tanárképzéssel, átképzéssel és továbbképzéssel gondoskodni kell

arról, hogy belátható idõn belül a középiskolák 50 százaléka, az általános iskolák 30 szá-
zaléka (felsõ tagozat) kéttannyelvû legyen.

3. Pedagógiai jelöltkövetõ magatartás a tanulók nyelvi fejlõdésének mérésében, fej-
lesztésében, tágításában, megsokszorozásában.

Javaslat: a nyelvi repertoár feltérképezése iskolába lépéskor, szintek vizsgálata egy
részletesen kidolgozott anyanyelvi kompetencia-szintrendszerben. Az elsõ idegen nyelv
(amely az angol) 14 éves korra B1 alapfok, 18 éves korra B2 vagy C1 közép-, illetve fel-
sõfok iskolarendszertõl függõen (ez ma is többé-kevésbé követelmény).

4. A tanárképzés nyelvi reformja
Javaslat: mivel a kétszakosság jogos gazdasági és logisztikai igény, a két szak egyike

(legalább minor szinten) az angol legyen. A filológiákon kívül bármely szakma irányába
ehhez szaknyelvi tanárképzésre is szükség van (mert attól, hogy angolul tud, még nem
biztos, hogy képes a biológiát angolul tanítani). A szakpárok tehát ilyesmik lennének: an-
gol-történelem, angol-informatika, angol-kémia, angol-biológia, angol-magyar, angol-
földrajz, angol-testnevelés, a régi szakmegnevezésekkel. Vagy ha úgy jobban tetszik: ma-
gyar-angol, kémia-angol, informatika-angol, történelem-angol stb. Ezekben az esetekben
az angol minor szak, de már ez is elegendõ lenne, hogy forradalmi áttörést lehessen el-
érni a kéttannyelvûségben.

A VII. Nevelésügyi Kongresszus téziseiben tehát csak egyetlen helyen van szó idegen
nyelvekrõl (2.5 I/7), miközben az egész elõterjesztés kompetenciákról, integrációról, ta-
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nulási képességekrõl és egy sor olyan oktatási és oktatáspolitikai ügyrõl szól, amelyek-
nek kulcsa a gazdag nyelvi repertoár, a szépreményû új magyar nemzedék anya- és ide-
gennyelvi repertoárja. Elszakadva honi vergõdéseinktõl, egy külsõ perspektívából úgy
tûnik, hogy a magyar iskolázás már emberöltõk óta szánalmasan egynyelvû nyelvtudási
mintázatokat szocializál diákjainak. Az iskolai értelmiség – legalábbis Kornis Gyula sze-
rint – nem értelmiség, mert nem tud nyelveket, nem tud tájékozódni szakterületérõl ide-
gen nyelveken, de amúgy általában sem. A potenciálisan széles körû nyelvtudások jelen-
tõs része – a mérésmetodikai kötöttségek miatt – szûk és gyakran kétes értékû vizsga-
rendszerekbe kanalizálódik, amelyek létjogosultságát a kései életkorokba tolódott és
emiatt egzisztenciális problémává sûrûsödõ nyelvtanulás teremti meg. Négy évtizede va-
gyok szemtanúja különféle iskolarendszerek nyelvtanulási, nyelvtanítási erõfeszítései-
nek, s láthatom közelrõl a valós és a vizsgapiaci értékek alkalmi kontraszelekcióját. Min-
den kormány és minden politikai kurzus hangsúlyozza, amit mindenki tud: idegen nyel-
ven, inkább kettõn, tudni kell. Mégsem sikerült áttörést elérnünk, márpedig a történelmi
késésekre nincs bocsánat.
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„Sok jámbor kévánja, ha e Szent
Bibliát magyar nyelven láthatnája és

olvashatnája”
Magyar nyelvû Bibliák a korai újkorban (1) 

Nehéz megfogalmazni, kinek mit jelent a Biblia, a Szentírás. Másként
fontos egy hívőnek, másként egy nem vallásos embernek, aki azért 

lehet rendszeres bibliaolvasó is. Egyvalami azonban összeköti a hívőt
és a nem hívőt: a Könyv tisztelete és szeretete. Az anyanyelven 

való olvasás gondolata nemcsak a reformációhoz köthető, már a ko-
rábbi századokban is megjelent. Programszerűen azonban a protes-
tantizmus hirdette és valósította meg. A 16. században sorra jelentek

meg a nemzeti nyelvű olvasmányok.

M
elius Juhász Péter, a jeles debreceni prédikátor írja 1565-ben Váradon megje-
lent könyve elõszavában: „Miként a prédikátorokat, azt kívánja Isten, hogy
valaminémû nyelven a juhok vadnak, azon nyelven prédikáljanak az híveknek,

és ne bolondoskodjanak az idegen, értelem nélkül való szóval. Így a Bibliát is azt akar-
ja, hogy mindenféle nyelven legyen, s mindenek értsék az õ akaratját. A zsidóknak is a
Bibliát közönséges nyelven íratta, hogy minden férfiú, asszonyállat érezze, tanulja, értse
belõle Ura akaratját. Hát ördög tanácsán járnak, akik azt kákogják, hogy nem kell a Bib-
liát, semmi conciókat magyar nyelven csinálni. Ezeket kárhoztatja az Úr a prófétával.” A
Biblia magyar nyelven való rendszeres olvasásához azonban hosszú út vezetett.

Az elõzmények

Kéziratos bibliafordítások

A Biblia magyar nyelvre fordításának története a 15. század közepén kezdõdött. Hir-
telen virágzásnak indult a magyar nyelvû vallásos irodalom, s ez a virágzó korszak a 16.
század elsõ harmadáig tartott. 45 magyar nyelvû kódex maradt fenn ebbõl a korszakból.
Ezen nyelvemlékeink a magyar nyelv- és irodalomtörténet legjelentõsebb forrásai közé
tartoznak. Általában férfi szerzetesek másolták õket latinul nem tudó társaiknak. Isme-
rünk azonban nõi másolókat is, például Ráskai Lea Domonkos-rendi apácát, aki a nyu-
lak-szigeti (a mai Margitsziget) apátságban szolgált, s valószínûleg õ volt a könyvtáros
is. A könyvek kizárólag a vallási elmélyülést szolgálták, ezért is díszítetlenek, s olcsó pa-
pírra írottak. (Kivétel például a Festetics-kódex, amely Kinizsi Pálné Magyar Benigna
számára készült.)

Nyelvemlékeinkben a bibliai olvasmányok sokféle változatban bukkannak fel. Rend-
szeres, bár nem teljes bibliafordítás a Huszita Bibliaként számon tartott verzió, melynek
részleteit a Bécsi (1450 körül), a Müncheni (1466) és az Apor-kódex (15. század vége)
õrizte meg másolatban. (A fordítás huszita eredete újabban ismét kérdésessé vált.) Rend-
szeres, de hiányos fordítás a Jordánszky-kódex (1516–1519) is.

Az Érdy-kódex összeállítója, a Karthauzi Névtelen tekinthetõ a legtudatosabb szerzõ-
nek. Latin nyelvû elõszavában elmondja, hogy a latinul nem tudó, de olvasni akaróknak
(az „együgyû” – azaz egyszerû – apácáknak és a laikus testvéreknek) szeretne épületes,
magyar nyelvû olvasmányokat adni. „Míg a más nyelveket beszélõ népeknek többnyire
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teljes anyanyelvre fordított Bibliájuk van”, a mi nemzetünknek nincs még magyar nyel-
vû Bibliája. S azért is van szükség ilyen olvasmányokra, mert hazánkban is felütötte fe-
jét a „lutheri eretnekség”.

A kéziratosság korából külön ki kell emelni Bátori László pálos szerzetest, aki magyar
nyelvre fordította vagy másolta a Bibliát – a kérdés eldönthetetlen, munkájáról ugyanis
csak rendtársa, Gyöngyösi Gergely rendtörténetébõl tudunk.

A bibliai históriás énekek

A verses epikus formák voltak a 16. században a legkedveltebbek, ezek közül is a his-
tóriás énekek a legnépszerûbbek. Mivel gyakorta hasznos tanulságot tartalmaztak, neve-
lõ célzattal íródtak, s mivel „igaz történetet”, nem holmi hitvány fikciót verseltek meg, a
kor közgondolkozása e mûfajban többnyire nem talált kivetnivalót. Kezdetben a bibliai
históriás énekek voltak túlsúlyban, ezek többnyire az Ószövetség történeteit verselték
meg, a „tudatlan község” – a reformáció sajátos népmûvelésigényének megfelelõen – in-
nen ismerhette meg a Bibliát s persze a szükséges tanulságot. A bibliai históriák (noha
egy vallási mozgalom irodalmi propagandaeszközei voltak) hallgatóságra, olvasókra
gyakorolt hatása nem a belõlük levont tanulságokban rejlett, hanem az elbeszélt esemé-
nyek érdekes, regényes történetében. Ezzel akarva-akaratlanul érdeklõdést ébresztettek a
világi tárgyú történetek iránt is.

Bibliafordítások a 16. században

Luther Márton a keresztény nemességhez
írott 1520-as kiáltványában annak az igénynek
adott hangot, hogy a gyermekek napi leckét
kapjanak az Újszövetségbõl, s ilyenformán ki-
lenc-tízéves korukra teljesen ismerjék meg an-
nak tartalmát. Ám a parasztháborút követõen, s
a Szentírás heterodox értelmezéseinek elbur-
jánzását látva megváltoztatta véleményét, s azt
hangoztatta, hogy az egyháznak ellenõriznie
kell a nép bibliahasználatát. A wittenbergi re-
formátor igen hamar feladta a Biblia-olvasás
mindenkinek szóló programját, és a bibliaolva-
sás szabadsága helyére a kátétanulás kötelessé-
gét állította. Jó oka volt az óvatosságra, „meg-
rémült az egyén és a Biblia személyes kapcso-
latából származó következményektõl”, azaz
visszarettent a parasztháborútól.

A kálvinista hagyomány sem hagyta az értel-
mezést bárki kényére-kedvére. Kálvin János, a

genfi reformátor maga soha nem hirdette meg a bibliaolvasás programját. Nála nem az
olvasás, hanem a helyes magyarázat a fontos. Kálvin nem engedett mindenki számára
szabad hozzáférést a Bibliához. „Vaskos héjú kenyér ez”, mondta. Isten, hogy az övéit
táplálja, azt kívánta, hogy a „kenyeret felszeljék, szájunkba tegyék, sõt meg is rágják szá-
munkra”. Szent Pál jól rámutat a Szentírás kapcsán, hogy „nem elegendõ, ha ki-ki magá-
nyosan olvas, hanem a helyes tanultsághoz az is szükséges, hogy az ezen alapuló tanítás
is eljusson fülünkhöz, s hogy a prédikációt is hallgassuk”.

Sem a lutheri, sem a kálvini tanok alapján létrejött egyházak nem állítják a bibliaolva-
sás kötelességét a hívek elé. Az olvasás jogát nem tagadják, de az üdvösség elnyeréséhez

1. ábra. Luther Márton (1483–1546)
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az egyéni bibliaolvasáson keresztül, a papság
közvetítése nélkül, egyik protestáns felekezet
sem enged utat.

Magyarországon a Biblia és a protestantizmus
viszonya sajátosan alakult, s eltér mind a lutheri,
mind a kálvini hitújítás eredeti gyakorlatától. Ha-
zánkban a bibliaolvasás mindenkinek szóló prog-
ramját éppen úgy nem a hitújítás hozta, ahogy
eredetileg sem Luthertõl, hanem a neves huma-
nistától, Erasmustól származik a gondolat.

A 16. századot tekintve azt mondhatjuk, hogy
ez „a magyar bibliáért vívott küzdelem” százada,
ekkor jelentek meg az elsõ nyomtatott, magyar
nyelvû bibliafordítások: 1) 3 erazmista fordítás;
2) 14 részleges protestáns fordítás; 3) 1 teljes re-
formátus fordítás (Vizsolyi Biblia, 1590). A 17.
században jelent meg az elsõ teljes, katolikus
Biblia-fordítás (Bécs, 1626); valamint ez a szá-
zad a protestáns bibliakiadások százada is: 5 ki-
adás jelent meg. Ekkor dõlt el, hogy a vizsolyi
lesz a magyar protestáns Biblia. Károlyi Gáspár
és munkatársainak fordítása lett a legtöbbször és

legnagyobb példányszámban kiadott magyar nyelvû könyv, amelynek hatása a magyar
nyelvre, irodalomra és kultúrára egyaránt igen nagy.

A magyarországi erazmisták

A 16. századi bibliafordítások részben a humanista filológia jegyében születtek meg,
ennek kapcsán pedig elsõsorban a neves németalföldi humanista, Rotterdami Erasmus
nevét kell megemlítenünk. Filológiai tevékenységének legfontosabb eleme bibliakritikai
munkássága: Szent Jeromos latin nyelvû bib-
liafordításánál (Vulgata) pontosabb és hitelesebb
szöveget akart elkészíteni a források tudományos
igényû vizsgálata alapján. Ennek eredménye lett
a Bázelben, 1516-ban megjelent görög–latin
nyelvû Újszövetség-kiadása és kommentárjai. A
magyarországi fordítók is az õ szellemében kezd-
tek munkájukhoz.

A magyarországi erazmisták (Komjáti Bene-
dek, Pesti Gábor, Sylvester János) részfordításo-
kat készítettek. Számukra a magyar nyelvû Biblia
eszköz volt arra, hogy megteremtsék a magyar
irodalmi nyelvet, s a tudós világnak is meg akar-
ták mutatni, hogy a magyar nyelv is alkalmas a
fordításra. A 16. századi hitújító reformátorok,
majd a 17. század elsõ felében meginduló katoli-
kus reform és az ellenreformáció képviselõi vi-
szont célnak tekintették a Biblia fordítását azért,
hogy a maguk konfesszionális igazát bizonyítani
tudják. A bibliafordítások elõszavaiban is megfo-
galmazódik a tanult protestáns prédikátorok célja,

2. ábra. Kálvin János (1509–1564)

3. ábra. Rotterdami Erasmus (1466–1536)
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a Biblia magyar nyelvre fordítása. A fordítások révén azt is igazolni akarták, hogy a ma-
gyar éppoly szent nyelv, mint a héber, hiszen a Szentírás erre a nyelvre is lefordítható.

A folytonosság az erazmista és a protestáns bibliafordítók között jól érzékelhetõ, s az
elõszavakat egymás mellé téve a protestáns bibliafordítóknál is kiviláglik az erazmisták
által kitûzött cél, vagyis a „bibliaolvasás mindenkinek szóló programja”. A reformáció
kezdeti szakaszában is a Biblia népszerûsítése volt az egyik fõ feladat.

Magyarországon az elsõ erazmista bibliafordító Komjáti Benedek volt. Frangepán Ka-
talin azon kérése, hogy fordítsa le Szent Pál leveleit, hízelgõ felkérés volt számára. Ter-
mészetesen kezdetben szabadkozott, a „szinte kötelezõ formulát” alkalmazta, mikor ki-
csiny és elégtelen voltára utalt, de felelõs és öntudatos humanistához illõen elvállalta e
nemes feladatot. Fordítása Krakkóban, 1533-ban jelent meg. Elõszavában emleget egy
magyar nyelvû kézírásos fordítást, amelyet nem tartott helyes verziónak. Ez is arra ösz-
tönözte, hogy egy helyes fordítást készítsen el.

Pesti Gábor mondható a legtudato-
sabbnak a magyarországi erazmisták kö-
zül, s latin nyelvû elõszavában Erasmust
idézve szól és érvel a nemzeti nyelvû bib-
liafordítások hasznáról: „Ó bárcsak min-
den nyelvre átültetnék ezt – mondja –,
hogy ne csak a skótok és ibérek, hanem a
törökök és szaracénok is olvashatnák és
megismerhetnék. Hiszen ebbõl énekel
valamit a szántóvetõ az eke szarvánál,
ebbõl dúdol a szövõszékénél a takács,
ilyesféle történetekkel enyhíti az utazó
unalmát, és ezen alapul a keresztények
minden beszélgetése, hiszen nagyjából
olyanok vagyunk, mint a mindennapi be-
szélgetéseink.” Míg a filológiai felké-
szültséget a szakírók általában Komjáti
és Sylvester fordításaikor emelik ki, ad-
dig Pesti legnagyobb erényének tömörsé-
gét, mûvésziességét tartják. Fordítása
1536-ban Bécsben jelent meg.

Sylvester János Nádasdy Tamás sárvá-
ri birtokán kezdett neki az Újtestamen-
tum lefordításának. E munka kedvéért ál-
líttatta fel az ország elsõ magyarul nyom-
tató nyomdáját, s itt jelent meg fordítása
1541-ben. Nagy hátrányának tartják, hogy ízõ nyelvjárásban készült, s a gót betûtípus ne-
hézkessé teszi az olvasást. Ez egyben az elsõ magyarországi magyar nyelvû könyvünk.
Amirõl még nevezetes ez a könyv, az az olvasóhoz szóló ajánlás, amelyet Sylvester idõ-
mértékes versben írt meg: Az magyar nípnek, ki ezt olvassa. „Próféták által szólt rígen
néked az Isten, / Az kit igírt, ímé vígre megatta fiát…”

A 16. századi részfordítások közül ki kell emelnünk a kolozsvári mûhely kiadványait.
Erdélyben Heltai Gáspár vezetésével egy tudós kör mûködött, amely a magyar nyelvre
fordított Bibliát hat kötetben jelentette meg. A munkát már kezdetben is többen végez-
ték, a fordítómunka szervezõje azonban Heltai Gáspár volt. A fordítás elsõ részének elöl-
járó beszédében olvashatunk a legtöbbet a munka módjáról és körülményeirõl. Részletes
beszámolót kapunk arról, hogyan osztották fel egymás között a munkát aszerint, hogy
melyikük volt járatosabb az egyes tudományokban. Szükség van a magyar nyelvû Bibli-

4. ábra. Sylvester János bibliafordítása 
(Sárvár-Újsziget, 1541)
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ára, „mert nem igen sokan vadnak közettünk, magyarok közett, kik csak annéra is tudja-
nak deákul, hogy a deák Bibliát csak betû szerint is értsék”. Fejedelmeink nem fordítot-
tak erre figyelmet, nekik kellett volna elvégezni ezt a feladatot, most azonban Csáki Mi-
hály költséget nem kímélve segítséget nyújtott a kolozsvári fordítóknak.

Ugyancsak a teljes Biblia magyar nyelvre fordítását szerette volna megvalósítani a
debreceni prédikátor, Melius Juhász Péter, azonban Heltaiékhoz hasonlóan neki sem si-
került. Két ilyen  munkájáról tudunk, amelyekbõl ma is van példányunk. Szent Jób köny-
ve 1565-ben Váradon, Az két Sámuel könyveinek és az két királi könyvek Debrecenben je-
lent meg ugyanabban az évben.

A magyar nyelvû bibliafordítók sorában a következõ Károlyi Gáspár gönci református
lelkész. Az õ nevéhez kötjük az elsõ teljes magyar nyelvû Biblia létrejöttét (Vizsoly,
1590). A dicsõség azonban nemcsak Károlyié, mert õ is társakkal dolgozott. A teljes Bib-

lia magyar nyelven való megjelenése a többi
nemzethez viszonyítva késeinek mondható,
hiszen mire kinyomtatják, már megjelent pél-
dául a német, az olasz, a katalán, a cseh, a len-
gyel, az angol nyelvû Szentírás.

A saját korában már idõsnek számító Károlyi
Gáspár (1530 k.–1591) nem volt ott naponta a
három faluval távolabb levõ vizsolyi nyomdá-
ban, a gönci iskola diákjai vállalták a kapcsolat-
tartás gyakorlati részét: hozták és vitték a leve-
leket és a korrektúraíveket. 1590 elején rövid
ideig a 16 éves Szenci Molnár Albert is részt
vett ebben a nagyszabású munkában. Ez (is) in-
dította arra, hogy késõbb javított formában, új-
ra megjelentesse ezt a bibliafordítást.

A magyarság szerencséje, hogy Károlyi Gás-
pár a magyar nyelv mûvésze volt. Nagyhatású
szöveget alkotott. Fordítása késõbb számtalan
kiadásban jelent meg. Egyszerû emberek és
szellemi kiválóságok egyaránt olvasták. Így lett
a Vizsolyi Biblia a magyar nyelv mércéje. Akár
tudjuk, akár nem, ma úgy beszélünk magyarul,
ahogyan Károlyi Gáspár több mint négyszáz év-
vel ezelõtt leírta.

Imre Mihály irodalomtörténész legutóbbi
felfedezése eldöntötte azt a kérdést, hogyan

dolgozott a fordítói munkacsoport. A Biblia szövegét láthatóan felosztották egymás
között. Károlyi irányításával 1586 körül fogtak hozzá az egységesítésnek s a nyomdai
kézirat elõkészítésének.

A 17. század, a bibliakiadások kora

A következõ évszázad a protestánsok számára a magyar nyelvû, teljes bibliakiadások év-
százada. Az elõszavak tanúsága szerint a Biblia-kiadók legfontosabb szándéka az volt, hogy
a sajtó- és egyéb hibákat kijavítsák, s a lehetõ legtökéletesebb, leghelyesebb szöveget adják
az olvasók, a hívõ emberek kezébe. Másik oknak a Szentírás hiányát hozzák fel a kiadók.
Minden esetben kevésnek bizonyultak a kiadott példányok, és hamar el is használódtak.

Szenci Molnár Albert tudatosan készült a Vizsolyi Bibla újrakiadására. „Szent szöveg-
ként kezelte” Károlyi munkáját. 1608-ban Hanauban, majd 1612-ben Oppenheimban je-

5. ábra. Vizsolyi Biblia, 1590
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lentek meg bibliakiadásai. Õ is arra hivatkozik, hogy az 1590-ben kiadott Biblia elfo-
gyott, és mind a sajtó-, mind a helyesírási hibákat ki kellett javítani, azaz kiadása nem a
Vizsolyi Biblia egyszerû, mechanikus reprodukálása volt. Az 1608-as edíció negyedrét
alakban jelent meg, az 1612-es viszont már nyolcadrét, „kisded” alakban; ez azt jelentet-
te, hogy a hívõ valóban kézbe vehette, magával vihette az istentiszteletre a Bibliát. (A Vi-
zsolyi Biblia hatalmas kötetét elég nehezen lehetett használni.) Szenci Molnár 1608-as
kiadásának elõszavában emlegeti Károlyit, az „istenes vén ember”-t, s írja le személyes
szerepét, gyermekkori nagy élményét a Vizsolyi Biblia kinyomtatásában.

Szenci Molnár Albert még a bibliakiadásai elõtt, 1607-ben Hernbornban megjelentet-
te külön kötetben az általa magyar nyelvre lefordított zsoltárokat (Psalterium Ungari-
cum). Ezt a mûfordítás-költészetet Bán Imre szerint mindmáig élteti „a szövegvers jel-
leg, az egyéni és közösségi élmény ihletett
kifejezése, továbbá a magyaros színezet;
nem is beszélve arról, hogy református gyü-
lekezeti használatra négyszáz éve rendszere-
sen megjelennek”. Zsoltárfordításaival gya-
korlati gyülekezeti igényeket akart kielégíte-
ni, de azoknak önálló költõi értékük is van.
Fordításában, átköltésében a francia és a né-
met reneszánsz költészet hagyományaira,
valamint a francia zsoltárköltészet dallamai-
ra támaszkodott. (Mivel a dallamot is meg-
adta, a hívek Magyarországon szinte ugyan-
úgy énekelték a zsoltárokat, mint Európa
más országaiban.) A 150 zsoltárt gazdag rí-
meléssel 130 dallamra írta meg, Clément
Marot és Theodor Beza verses ? alapján.
Több zsoltára a legismertebb gyülekezeti
énekek közé tartozik, például a 90.: „Teben-
ned bíztunk…”

A reformátusok a hazai nyomdászat gyen-
gesége miatt 1645-ben az amszterdami Jan-
sonius nyomdával adatták ki Károlyiék bib-
liafordítását, amely a negyedik teljes magyar
nyelvû bibliakiadásunk. Az idegen szedõk
azonban sok hibát ejtettek. Ez lesz az a ki-
adás, melyet majd Misztótfalusi javít, amely-
nek hibáival annyit hadakozik.

Az ötödik teljes magyar nyelvû bibliaki-
adást Szenci Kertész Ábrahám nyomtatta ki
(Várad–Kolozsvár, 1660–1661). A nyomdász az olvasóhoz írt elõszavában elmondja,
hogy legfontosabb dolognak azt kell tekinteni, hogy „mentül tisztább és hibátlanb Biblia
jõne szemünk eleibe és forgana kezünkbe”. Ez a kiadás ismét folió méretben jött ki a saj-
tó alól a fõ patrónus, id. Bethlen István kifejezett kérésére, hogy az idõs emberek is el
tudják olvasni a Szentírást.

Méltán világhírû betûmûvészünk, Misztótfalusi Kis Miklós 1680 és 1689 között Hol-
landiában élt. A kolozsvári református egyház küldte ki, hogy felügyelje a Biblia kinyom-
tatását, és tanulja ki a nyomdászmesterséget. A Szentírás kinyomtatását több probléma is
akadályozta, leginkább az anyagiak. Misztótfalusi 1683 õszén határozta el, hogy saját
költségén kiadja a javított szövegû magyar Bibliát. „Hozzáfogok én, szegény legény lé-
vén, és megmutatom, hogy egy szegény legénynek szives devociója többet teszen, mint

6. ábra. Váradi Biblia (Várad–Kolozsvár,
1660–1661)
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egy országnak immel-ámmal való igyekezeti.” 1685-ben Amszterdamban jelent meg az „e
nyelvünkön már hatodízben nyomtattatott Biblia”, az Aranyas Biblia. Az újabb kiadást az
indokolta, hogy az 1645. évi kiadásba „felette sok vétkek csúsztanak volt bé”. „Erdély
féniksze” egyedül megtette tehát, amire egy ország nem volt képes egyházastól, fejedel-
mestõl. Saját költségén kijavíttatta és kinyomtatta a Bibliát, zsoltároskönyvet, Újtestamen-
tumot, ábécéskönyvet adott a hívek kezébe. Mindezt tette azért, hogy „…közkinccsé te-
gye az olvasást, olcsó könyvekkel bõvítse a hazát”. Sokaknak nem igazán tetszett, hogy a
tudós typográfus belejavított mûveikbe, korrigálva a bennük maradt hibákat, tévedéseket.
Ezáltal kivívta a 17. századi erdélyi ortodox kálvinista vezetõk haragját, akik szemében ez
fõbenjáró véteknek számított, hiszen szerintük a beavatkozással megváltozott a Biblia ér-
telme. A jobb áttekinthetõség kedvéért társai segítségével kisebb technikai változtatásokat
végeztek el, magyar nyelvre fordították az addig latinul szereplõ rövidítéseket. Fontos for-
mai változás, hogy a Biblia ismét „kisded formában” jelent meg.

A katolikus bibliafordítás

A katolikus hívõk számára is fontos korszak volt a 17. század, hiszen a katolikus meg-
újulás egyik legfontosabb eredménye, a magyar nyelvû Szentírás 1626-ban jelent meg
Bécsben. Egy jezsuita páter, Káldi György végezte el a fordítást. Káldi Bibliája nemcsak
felekezetileg tér el az elõzõektõl. Õ nem elõszót vagy ajánlást írt fordításához, hanem egy
értekezést, Oktató intést. Teológiai, egyháztörténeti, dogmatikai kérdéseken túl megpró-
bálta bebizonyítani, hogy a katolikus egyház nem tiltotta meg, hogy a Szentírás nemzeti
nyelvre lefordíttassék, de egyébként „nem mindig hasznos a Biblia saját nyelven való ol-
vasása”, hiszen a tudatlanság, tanulatlanság tévútra vezetheti a hívõt. Elemzi Károlyi bib-
liafordítását és Molnár Albert bibliakiadásait, rámutat azok fogyatkozásaira, s azt veti
szemükre, hogy új Bibliát „koholtak”. Szerinte Károlyi méltatlanul vádolja a katolikuso-
kat a deák Bibliáért, azaz kiáll a Vulgata tekintélye és hitelessége mellett.

A Káldi-Biblia megjelenését Bethlen Gábor és Pázmány Péter egyaránt támogatta
anyagilag is. Ismert dolog, hogy a magyar kultúra ügyét mindketten szívükön viselték,
de míg Pázmány támogatása érthetõ, addig a református fejedelemé magyarázatra szorul.
Anyagi segítsége (száz arany) két okkal magyarázható: egyrészt „Bethlen toleráns és ru-
galmas valláspolitikát folytatott, másrészt pedig politikai tényezõk motiválták. Soha nem
az ideológiai ellenfél megsemmisítése, hanem sokkal inkább megnyerése volt a célja.”

Összehasonlítva a Káldi-féle Bibliát a Károlyiéval – azaz a katolikus és a református
teljes magyar nyelvû fordításokat –, azt mondhatjuk, hogy az utóbbinak volt nagyobb ha-
tása a magyar nyelvû irodalomra, ez élt és él máig is intenzívebben és hatékonyabban az
irodalmi emlékezetben. „Káldi György szövege világos, jól érthetõ és magyaros, Bibliá-
jának hatása azonban mégsem mérhetõ a Károlyiéhoz, mert a katolikus egyház teológiai
álláspontja sokáig nem kedvezett az anyanyelvû Szentírás gyakori és nagy példányszá-
mú kiadásának.”

A katolikus egyház csak a 18. században, 1757-ben engedélyezte a Biblia anyanyelvû
kiadását. Annak ellenére, hogy a Tridenti Zsinat határozottan megtiltotta a Szentírás
nemzeti nyelvre való fordítását, Magyarországon a 17. század elején mégis megjelent
egy katolikus szellemben átültetett Szentírás – és nem kisebb egyházi vezetõ, mint Páz-
mány ösztönzésére. Ez azzal magyarázható, hogy Magyarországon a 16. században a la-
kosság nagy többsége protestáns vallású volt, s nekik volt anyanyelvû bibliájuk.

A régebbi szakirodalom szerint Káldi felhasználta Szántó Arator István mára elveszett
bibliafordítását. Káldi saját bevallása szerint nem tudott jezsuita társának készülõ mun-
kájáról: „Én azt nem tudván, hanem látván, hogy a keresztyének a Szentírásnak, avagy
Bibliának méltóságos nevét kedvelvén, válogatás nélkül olvasnák a tévelygõ újítóknak
hamisan fordított Bibliáját; és általlátván, hogy abból az orvosság helyett mérget, az üd-
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vösség helyett kárhozatot találhatnának…” Munkája közben nemcsak hogy nem használ-
ta Szántó Arator munkáját, de 1607-ben, amikor Szántó még csak elkezdte fordítását, õ
már kész volt a sajátjával. A két jezsuita munkájának következetes együtt emlegetése az-
zal magyarázható, hogy Káldi Bibliájának sokéves ellenõrzése alatt felhasználták Szán-
tó ma már nem ismeretes kéziratát.

A Biblia olvasása, ismerete

Vajon milyen mértékben járultak hozzá 16–17. századi bibliafordításaink és -kiadá-
saink ahhoz, hogy ne csak az egyházi vezetõk, a lelkészek, plébánosok, hanem a hívõ
emberek is napi gyakorlatként forgassák, olvassák a Bibliát? Különbözõ mértékben, kü-
lönbözõ hatékonysággal, melyet erõsen meghatározott a könyvek példányszáma, ára és
mérete. A Vizsolyi Biblia 700–800, a hanaui 1500, az oppenheimi 2000 példányban jelent
meg. Leginkább az oppenheimi Biblia kezdte megvalósítani, beteljesíteni a vágyat, hogy
a Biblia napi olvasmánnyá váljon, s egyáltalán elérhetõ legyen. A köznép alig olvashatta
a Bibliát, mert nemigen vehette meg; nemcsak azért, mert kevés volt belõle, hanem mert
igen drága is volt: átlagban 100–150 tyúk vagy három hízott ökör árát kellett volna fizet-
nie érte.

A protestáns lelkészek még a 17. század második felében is arról panaszkodnak, hogy
kevés a Biblia. A zsinat hiába írja elõ annak kötelezõ használatát, ha nincs hozzáférhetõ
példány. Margitai Péter református püspök írta az egyházkerület jegyzõkönyvébe: „Az
esperesek a felügyeletük alá rendelt lelkipásztorokat az egyházlátogatás idején szorgal-
matosan vizsgálják meg, egyebek között a Szent Bibliát illetõleg. Ha valamelyik lelki-
pásztornak nincsen Szent Bibliája, de subája van, vesse le, adja el, s az árából vegyen
Szentírást. Ha pedig nincsen sem Szentírása, sem subája, a kánonoknak megfelelõen tisz-
tétõl meg kell fosztani.”

A Biblia olvasása több ismert irodalmi, történelmi személyünknél is jól nyomon kö-
vethetõ, õk meg tudták venni, sõt több példány birtokosai is voltak. Gondoljunk csak
Bethlen Miklósra, aki menyasszonyának írott levelében kéri: „Az Bibliát szorgalmatosan
olvasd.” A Biblia olvasói életük során gyakran többször is elolvasták azt, életük része
lett. Ha befejezték, újrakezdték. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem állítólag tizenhétszer
olvasta el a Bibliát.

A közelmúltban látott napvilágot egy szépkiállítású, igényes album A bibliás Rákóczi-
ak címmel. A kötet abból az alkalomból jelent meg, hogy a Sárospataki Református Kol-
légium visszakapta Oroszországba elvitt könyveit. Rákóczi Zsigmond nemcsak a dinasz-
tia megalapítója, hanem õ volt az elsõ „bibliás Rákóczi” az erdélyi fejedelmek sorában.
Anyagilag is támogatta a Vizsolyi Biblia megjelenését. Temetésén Miskolczi Csulyak Ist-
ván kálvinista prédikátor így emlékezett: „Az scholában pedig hogy idejét nem haszon-
talanul foglalta legyen, nyilván vagyon. Mert míg az kegyetlen betegség õ Nagyságának
keze erejét el nem vötte: nemcsak akaratát írhatta levélben, és másnak keze írását is ol-
vashatta el: de még több foglalatossága között is az szent Bibliának és az jól viselt dol-
gokról írott könyveknek olvasásában magát gyönyörûségesen gyakorolta.”

I. Rákóczi György, a „bibliás õrálló fejedelem”, életében többször is végigolvasta a
Bibliát, és a befejezés idõpontját bele is írta könyvébe. A fennmaradt kötetek tanúsága
szerint a vizsolyi kiadásból kettõ volt meg neki bibliotékájában, de Szenci Molnár Albert
kényelmesebben használható hanaui, 1608-as kiadását többet forgatta.

1625-ben ezt írta az Újszövetség végére, az üres részre: „Aldot legien az en kegielmes
es igen Irgalmas istenemnek sentseges neve, ki az eo niag kegies segitsegevel ez egez o
es ez uj testamentomnak keoniveit turheteo Egessegben es allapatban it Sarospatakon 30
die Augusti Anno 1625 Estue 8 orakor el vegesnem engedte. Imadom es tistelem az Tel-
lies Sent haromsag istent es kerem azon ez utannis ezen kegies attiai gonduiselese raitam
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terjedven engedgien [?] eletemnek veget az eo igaz esmereteben Felelmeben sent es
josagban istenes dolgoknak keoveteseben es giakorlasaban el ernem Amen Amen Amen.
Irtam Patakon Ultima Augusti. Non est currentis neque volentis sed miserentis Dei. G.
R.” Azaz: „Augusztus 31. Nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörü-
lõ Istené. [Róm 9,16.] Georgius Rákóczi.” (A jelmondat Ottlik Géza egyik legfontosabb
idézete az Iskola a határon címû mûvében.)

1627-ben pedig, mikor elvégezte az olvasást, ezt írta a bal oldali lap aljára: „Anno
1627 die 25 marti [!] az en kegielmes istenemnek szent es kegies engedelmeböl vegestem
el olvasasat ez ui testamentomnak, kiert legien aldot az õ szentseges niag neue örökön
öröke Amen Amen Amen.”

Felesége, Lorántffy Zsuzsanna is gyakori forgatója volt a Bibliának. Saját példánya
végére ezt írta oda: „Ez elot valo ket eztendõvel kezdettem volt el elõl ezt az biblijat es
az ujtestamentomt negedikszer es vegeztem el ma 13 marcius Anno 1638 kiert az en Is-
tenemnek legen aldot nagi neve es ismet ma kezdtem el az ui testamentomot es egez elet-
temet ez melle kötelezem es kerem az en istenemmet ky el kezte az iot bennem vige veg-
hez. Susanna Lorantfy m. pr.” Ez a példány, Szenci 1608-as kiadása, 2006-ban érkezett
vissza Oroszországból a sárospataki gyûjteménybe.

És végül egy kis kitekintés

Nem feladatunk, hogy további jeles magyar személyeket soroljunk fel, zárásként csak
utalnánk néhány olyan íróra, költõre, akire
nagy mértékben hatott a Biblia: Juhász
Gyula (A húsvét margójára), Karinthy Fri-
gyes (Barabbás), Kosztolányi Dezsõ (Ká-
in), Mészöly Miklós (Saulus), Nádas Péter
(A Biblia), Örkény István (Mese vízkereszt-
re), Pilinszky János (Apokrif, A szentírás
margójára), Simonyi Gyula (Forgácsok
egy fakeresztrõl), Sík Sándor (Advent),
Szabó Magda (Mózes egy, huszonkettõ).
Ady Endre és Babits Mihály is üzenet érté-
kûnek szánta, hogy közös képük a Vizsolyi
Biblia fölött készüljön el.

Idén, a Biblia évében rendezte meg az Or-
szágos Széchényi Könyvtár a Biblia Sacra
Hungarica – A könyv, „amely örök életet ád”
címû kiállítást, ahol eredeti könyve és kézirat-

ok révén is bepillanthatunk jeleseink bibliaolva-
sási és -használati szokásaiba.

7. ábra. Lorántffy Zsuzsanna beírása

8. ábra. Ady Endre és Babits Mihály
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Irodalom

Az irodalom mint alakulástörténeti
szövevény

Kutatási és oktatási kérdések

A
z irodalom létmódjáról és történetérõl alkotott elképzelések két lényeges ponton
szervezõdtek át a 20. század második felében. Egyrészt megjelentek a mû anyag-
szerûségét (szubsztancialitását) imagináriussá oldó elképzelések, másrészt tartha-

tatlanná váltak az irodalom történetét a mûvek egymásutánjával, kronológiai rendjével
azonosító nézetek. Ezeket az irodalomtörténeti gondolkodást átalakító elveket szükség-
szerûen kötjük a provokatív/hangsúlyos jaussi (1980), barthesi (1996) megnyilatkozá-
sokhoz, amelyek a 20. század végének dekonstrukciós törekvéseiben nyertek ismét for-
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mát, így a – Szegedy-Maszák Mihály (1995, 19.) által – „lángelme és szemfényvesztõ
keveréké”-nek tartott Derrida befogadásról („az új összefüggésrendszerbe helyezés szün-
telen mozgása” [idézi: Szegedy-Maszák, 1998, 74.]) alkotott elképzeléseiben.

Ugyanakkor igazság rejlik azokban a nézetekben is (például Žmegaè [1987] vagy Zsir-
munszkij [1981] elméletében), amelyek a korszakváltó folyamatok (és a nyomukban kö-
vetkezõ új történeti gondolkodások) létrejöttét az irodalmak belsõ alakulástörténetébõl
vélik levezethetõnek. „...a társadalmi fejlõdés ugyanazon fokain az anyagi és a szellemi
kultúra jelenségei egységesek és állandók, függetlenül a külsõ idõrendiségtõl és a föld-
rajzi kiterjedés körzetétõl” (Zsirmunszkij, 1981, 22.). Így akár az irodalmi tudat fejlõdé-
sérõl alkotott, illetve az irodalmi mûvet az írók és az olvasók szellemi viszonyaként ér-
telmezõ Horváth János-i szemléletben is felfedezhetünk a mûalkotás folyamatosan törté-
nõ eseményjellegérõl szóló nézettel rokon vonásokat.

A mûfajtípus kutatásának kérdései

Ha a mû rekonstrukciók sorozatában létezõ imaginárius lehetõség, szükségszerûen fel
kell számolnunk a mûvek sorát vizsgáló irodalomtörténet normáit, és a folyamatosan
megtörténõ események sorozatát vizsgáló történeti poétikák létjogosultságát kell elfo-
gadnunk. Ezen a ponton azonban azzal a rendkívül bonyolult kérdéssel kell szembenéz-
nünk, miszerint az élménylehetõségek soraként értelmezett diakrón eseménysor létrejöt-
tében hogyan mûködik (mûködik-e egyáltalán) a mûfaj mint normastruktúra.

Szajbély Mihály (1999, 425.) – a Horváth János alkotta fogalmi rendszer (ennek
egyik alkotóeleme például a „nemzeti klasszicizmus”) „tiszteletteljes újragondolására
irányuló törekvésekkel egyetértve”– fejlõdés helyett az irodalom alakulástörténetérõl be-
szél, azaz véleménye szerint megérteni a „mûfajok alakulásának logikáját” lehet: „Az
alakulás logikáját kell feltárni annak tudatában, hogy minden elõzménye valaminek, s
minden kiteljesedés is egyben. A formák, a mûfajok ilyen értelmû alakulásának a törté-
netét megérteni és leírni csupán az adott kor által meghatározott szempontok, célok és le-
hetõségek (lehetõség szerinti) rekonstruálása nyomán lehet” (Szajbély, 1999, 425.). E
szempont értelmében a 19. századi történelmi regény „történetisége” létrehozásában is a
keletkezésének aktuális pillanatában érvényes kvalitások mûködtek. A késõbbi befogadá-
sok azonban nem függetleníthetõk a történelmi távlat hatásaitól. Az irodalmi mûvek lé-
tét a folyamatos újraolvasások konstituálta irodalmi kánonok összefüggésében tanulmá-
nyozó Szegedy-Maszák (1998, 75.) arra hívja fel a figyelmet, hogy „a különbözõ olva-
sókban más-más történelem képzete él”.

Imre László Mûfajok létformája XIX. századi epikánkban (1) címû monográfiájában
– a „Wellek-Warren” elmélettõl Northrop Frye (2) nézetein át Alastair Fowler (3) mû-
fajelméletéig, Horváth János fejlõdéstörténetétõl Poszler György irodalomelméleti kí-
sérletein át a dekonelméletekig – 20. századi hazai és külföldi szintéziseket, illetve teó-
riáikat értékelve jut el dinamikus és konstruktív mûfajkoncepciójáig, amelynek révén
nemcsak a mûfaj fogalmi apparátusának és létformájának kérdéseire ad értékelhetõ-ér-
telmezhetõ válaszokat, de a fejlõdéstörténeti kontra alakulástörténeti dilemmák kapcsán
is lehetséges megoldásokra mutat rá. Poszler mûfajértésének „rugalmas imperatívusz”
(4) -jellegét hangsúlyozza, melynek értelmében a mûfaj olyan konstrukció, amelyhez
minden új mû idomul, ugyanakkor meg is változtatja azt, amikor eltér tõle. Ez az elté-
rés indukálja az egyes mûfajok változását, képezi alakulásának mozgatórugóit. A mûfaj
Arisztotelészig visszavezethetõ organikus felfogásaitól (5) és az orosz formalista
irányzat (6) képviselõinek az irodalmi eszközök elkopásáról, „ellentétes elemekkel tör-
ténõ felváltásáról” (Imre, 1996, 27.) alkotott nézeteitõl sem idegenkedõ Imre László a
mûfajt az „irodalmi sor”, illetve „rend” szinonimáiként tartja számon. Ennek értelmé-
ben „az irodalmi mûvek e sor-hoz, rend-hez való viszonyukban ragadhatók meg” (Im-
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re, 1996, 31.), s ezektõl való eltérésük határozza meg az irodalmi átalakulás dinamiká-
ját. A korszakváltás a mûfaji rend cseréjével azonos. „Márpedig ha a fejlõdés nem más,
mint rendszerek cseréje, akkor feltétlenül számba kell vennünk a rendszert alkotó ténye-
zõk mibenlétét…” (Imre, 1996, 31.).

Az egyes mûfajok létének, létformájának vizsgálatához elengedhetetlenül fontos len-
ne az úgynevezett mûfajkonstruáló tényezõk, a lehetséges struktúra feltárása. Ez a kísér-
let azonban eleve kudarcra van ítélve, hiszen a hagyományos poétikák normatív mûfaj-
struktúráról alkotott elképzelései a 20. század második felében tarthatatlanná váltak. Mai
fogalmunk legfontosabb alkotóeleme a hiánymotívum: a pontos koordinátákat megjelö-
lõ definíció hiánya. Miközben a Wellek – Warren szerzõpáros – elvetve Markiewicz for-
mális, a mûfajok keveredését és átfedéseit kizáró értelmezését – rugalmas mûfajfogalmat
kívánt alkotni, a határok elmosódásának, a mûfajok sokszínûségének tényét regisztrálta.
Poszler értelmezése szerint ez nagyon fontos mozzanat, hiszen nemcsak a „mûfaji tiszta-

ság”-ról szóló nézetek elvetésérõl van szó,
de „az egymás lehetõségei felé való termé-
keny feszülés”-nek mint mûfajkonstruáló té-
nyezõnek a megnevezésérõl is, arról a felis-
merésrõl, miszerint „a mûfaj olyan imperatí-
vusz, amit minden mû újrafogalmaz”;
„…nem a mû vezethetõ le a mûfajból, hanem
a mûfaj a mûbõl” (Poszler, 1983, 54.) – fo-
galmazza meg azt a gondolatot, amelybõl az
irodalmi mûfajokról való gondolkodásunk
kulcsfogalma, a világról szóló beszéd mint
formateremtõ aspektus nézete következik.

Amennyiben a mû csak lehetõség, amelyet
az olvasó realizál, a mûfaj is szükségszerûen
befogadói konstrukció: „…a szöveg és az ol-
vasó viszonya, […] a „szöveg használatától
függ, irodalomnak tekinthetõ-e, vagy sem, és
milyen mûfajhoz sorolható.” (Szegedy-
Maszák, 1995, 21.) Ezzel magyarázható,
hogy ugyanazt a – vázként, asszociációs kör-
ként létezõ – mûvet legtöbbször egyénenként
is, korszakonként is általában más-más ös-
szefüggésrendszerbe, más „sor”-ba helyez-
zük, sõt egyéni újraolvasásaink folyamata is
mûfajváltást eredményezhet. A 19. századi

magyar irodalomból példa erre a Toldi-trilógia (1847–1879) vagy a Buda halála (1863),
amelyet a világról szóló beszédmód (diskurzus) megváltozása, a mûfajt konstruáló elvek
átalakulása lendített át az eposziság fogalomkörébõl a regény mûfaji rendjébe, ami – hoz-
záértve az idõbeli távlat adta lehetõségeket – olvasati szinten realizálódott, vált felismer-
hetõvé. A befogadás megkövült kánonokat lebontó hatása figyelhetõ meg Jókai Mór egyes
történelmi regényeinek (Erdély aranykora, 1851; Fráter György, 1893) mai értelmezései
révén, abban a paradoxnak tûnõ mozzanatban is, miszerint ezek mûfaji kvalitásait mai tör-
ténelmi regények olvasatai hitelesítették. Így többek között Háy János Dzsigerdilen
(1996) címû regénye révén vált felismerhetõvé, hogy a történelemrõl mint a világ egy as-
pektusáról szóló beszéd nem kronológiai rendnek és tényeknek való megfeleltetést jelent,
hanem horizontot, s így a „hiteles” történelmi regények sorából kizárt Jókai-mûvek meg-
felelnek ennek az elvárási horizontnak. Ez a jelenség alakítja fontos eljárássá a „mindig
másra utaló olvasási lehetõséget” (7): azt a stratégiát, mely azon a felismerésen alapul, mi-

Amennyiben a mű csak lehető-
ség, amelyet az olvasó realizál, a
műfaj is szükségszerűen befoga-
dói konstrukció: „…a szöveg és
az olvasó viszonya, […] a „szö-
veg használatától függ, iroda-
lomnak tekinthető-e, vagy sem,
és milyen műfajhoz sorolható”.

Ezzel magyarázható, hogy
ugyanazt a – vázként, asszociá-
ciós körként létező – művet leg-

többször egyénenként is, korsza-
konként is általában más-más

összefüggésrendszerbe, más
„sor”-ba helyezzük, sőt egyéni új-
raolvasásaink folyamata is mű-

fajváltást eredményezhet.
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szerint a befogadás során a mûfaji elõzmények és következmények jelenvalósága, a rend-
szerek együtthatása, átfedései, párbeszéde is befolyással vannak az olvasat, a befejezés,
végsõ soron a „történõ mû” létrejöttére. Az irodalom- és szövegköziség mûteremtõ aspek-
tusait a kutatásunk középpontjába állított történelmi regények többször tematizálják is. Jó-
kai Mór A kõszívû ember fiai (1869) regényének eposzi látószöge nemcsak a metaforikus,
hanem az önreflexív beszéd szintjén is kifejezésre jut. Márton László Testvériség (2001,
2002, 2003) címû trilógiáját intertextuális háló vonja körül: egyrészt a titokzatos Menan-
der mûvéhez, másrészt Mészáros Ignác Kártigám címû regényéhez kapcsolja szövegközi
átfedés. Ha elfogadjuk azt a nézetet, miszerint a Menander-regény sem eredeti alkotás, ak-
kor a Márton-mû egy virtuális francia regénnyel áll évszázadokat átívelõ diskurzusban.
Sõt, Rost 1717-es Die Türkische Helena címû alkotása, illetve Darvasi László A könny-
mutatványosok legendája (1998) címû regénye vagy Mészöly Miklós Anno címû elbeszé-
lése is e szöveghálózatba sorolható. Sõt a sor szinte a végtelenig, a két Károlyi harca és
pereskedése témájánál fogva akár a bibliai Káin és Ábel történetéig tágítható.

A diszkurzív olvasás lehetõsége vonja kétségbe a kronológiai meghatározottságú, szubsz-
tancialista szemléletû irodalomtörténetek létjogosultságát, s irányítja figyelmünket a folya-
matosan történõ irodalmat, változó poétikákat, mûfajok belsõ alakulástendenciáit, térben és
idõben elválasztott mûvek diskurzusát értelmezõ történeti kutatások szükségességére.

„A mûtõl a szöveg felé”: az „alakulástörténeti szövevény” oktatásának vonatkozó
kérdései

A cím kettõspont elõtti elsõ részét Roland Barthes (1996, 70–71.) olvasásról szóló ta-
nulmánykötetébõl, A szöveg örömébõl kölcsönöztem. Tanulmányának legfontosabb kité-
tele, hogy a mû konkretizáltságát a szöveg fogalmának pluralitásával kell felcserélnünk
befogadói tudatunkban. A mû „látszik”, a szöveg „megnyilvánul”, azaz a mû helyet fog-
lal és kézbe vehetõ, míg a szöveg nyelvben artikulálódik elõttünk: „diskurzusként” léte-
zik. Tere „a jelölt vég nélküli elhalasztódásá”-t, a játék, „az asszociációk, kapcsolódások
és utalások mozgásá”-nak koordinátáit alkotja meg.

A barthesi felfogás értelmében a mai modern irodalmi tankönyv is szükségszerûen
szövegorientált, vagyis a mûvek hagyományos értelemben vett, készen kapott és zárt vi-
lága helyett az értelmezés szabadságát és egyediségét feltételezi.

Maga Barthes (1996, 55.)  a Szerzõ halálának, eltávolításának, egyeduralma kizárásá-
nak nevezi azt az olvasói-értelmezõi stratégiát, amelynek során az Olvasó lesz „az a va-
laki, aki egybegyûjti mindazon nyomokat, amelyekbõl egy írás összeáll”. Ennek értelmé-
ben – s ez már Szegedy-Maszák Mihály (1995, 21.) megállapítása – „olvasni annyit je-
lent, mint szüntelenül új összefüggésrendszerbe helyezni a szöveget”, ami ugyanakkor az
értelmezési lehetõség és szabadság végtelenségét is feltételezi. Az elmélet szellemében a
mai irodalomóra lényege is átalakul: az „irodalomóra nem kész tananyagot közvetít, ha-
nem tananyagot hoz létre: sajátos alkotófolyamat tehát, amelyben egyformán vesz részt
tanár és tanuló. Az irodalomórai munka aktivizálja a tanulót, barthesi értelmû elemzése-
ket alkot: megnyitja a mûvet, rávilágít azokra a lehetõségekre a tanuló számára, amelyek
mentén létrehozhatja saját olvasatát” (Bokányi, 2002, 55.).

Az irodalom történetének linearitása helyett: hálózatos szövevényrõl beszélni

Babits Mihály (1936) Az európai irodalom történetében fejti ki, hogy „a nagy mûvek
újramondják egymást”, ami – Szegedy-Maszák (1995, 13.) szerint – „az irodalom idõbe-
liségét térbeliséggé” transzformálja. Az irodalom léte lineáris rend helyett olyan alaku-
lástendenciákat jelent, amelyek az olvasások sorozatában ismerhetõk fel. Az irodalmi
szöveg létformája tehát „folyamatosan történõ esemény”: az olvasás folyamata. Az olva-
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sás pedig csak különbözõ összefüggések, szöveghatások, diszciplináris összecsúszások
hálózatában valósulhat meg. Nem ritka az a jelenség sem, hogy az újraolvasások és -írá-
sok folyamatában valamely klasszikus irodalmi alkotás egy késõbb létrejött szöveg fé-
nyében átalakul, másképp értelmezõdik. Új jelentések bizonyos szövegeket elõhívhatnak
az irodalmi emlékezet homályából, míg másokat kiutasítanak a kanonizáltság
helyzetébõl. Az a felfogás sem számít különlegesnek és szélsõségesnek, hogy az irodal-
mi szövegeknek nincs századokra lebontható sora, rendje, csak valamiféle együtt létezõ,
hálózatos rendje. Ezért elemezhetõ és vizsgálható együtt például egy bibliai szöveg a
múlt század végi líra jelentéseivel, s érthetõ árnyaltabban Jókai Mór regényírása a 20.
század végi történeti epika jelenségeinek fényében.

Az irodalmi szöveg létformája azonban nemcsak irodalmi kölcsönhatásokat, hanem
interdiszciplináris összefüggéseket is jelent. Nyelvként való létezése miatt szinte erõsza-
kosnak tarthatjuk az irodalomóra elhatárolását a nyelvtanórától, hiszen az irodalom a
nyelv lehetõségeit mûvészi módon kihasználó jelenség. Képi nyelvteremtõ erejénél fog-
va a képzõmûvészet eszközrendszerét, jelentéseit is magába olvasztja, de nem független
még a legtávolabbi tudományok (például a kémia, fizika) kifejezésrendszerétõl sem. Pél-
dául Petõfi Sándor Föltámadott a tenger címû versének értelmezéséhez a „tenger” geo-
lógiai és kémiai-fizikai vonatkozásait is ismernünk kell a teljes jelentéshez.

Természetszerû, hogy mai irodalomértésünk egyben a modern kibernetikai tér függvé-
nye is: az elektronika fejlõdése létrehozta virtuális valóságképek, cyberjelenségek is je-
lentésképzõ erõvel hatnak rá. (8)

Jegyzet

(1) A mûfaj fogalmáról, létmódjáról és fejlõdésérõl a
monográfia második, Mûfajfejlõdés vagy rendszer-
csere címû fejezetében foglalkozik, átfogó képet raj-
zolva meg a lehetséges értelmezésekrõl. Az említett
szerzõk mellett hivatkozik Barta János, Horváth Já-
nos, Brunetiére, Sklovszkij, August Wilhelm Schle-
gel, Winckelmann, Goethe, Comte, Tolnai Vilmos,
Thienemann Tivadar, Levin, Tinyanov és mások
szemléletére is. (Imre, 1996, 25–37.) 
(2) Imre László a Frye-könyv 1973-as (Princeton –
New Jersey) kiadására hivatkozik;azóta megjelent
magyar fordítása (Frye, 1998).
(3) Imre László könyve harmadik fejezetének elsõ
jegyzetében említi, hogy munkája során nagy mér-
tékben támaszkodik Fowler (1982) monográfiájára.
(4) Poszler György Filozófia és mûfajelmélet címû
mûvének vonatkozó kitételeire hivatkozik: „Rugal-
mas imperativus a mûvel szemben. Amely alakít és
alakul. Fejlõdése – lehet, inkább változása – folyama-
tos és szakaszos. Folyamatos, mert minden jelentõs
új mû betölti a mûfaji törvényt. De szakaszos is, mert
meg is változtatja. Amikor eltér a normától, nem csu-
pán az eltérést hangsúlyozza, hanem a normát is. Be-
töltés és megváltoztatás, eltérés és hangsúlyozás egy-
azon gesztus.” (Imre, 1996, 32.; Poszler, 1988, 11.)

Poszler (1983, 66.) e mûfajelméleti problémát taglal-
ja 1983-as tanulmánykötetében (66.) is.
(5) A biológiai analógiával élõ mûfajtörténeti szem-
lélet Brunetiére-hez kötõdik, de elméleténél sokkal
régebbi eredetû: „August Wilhelm Schlegel […]
Arisztotelészben fedezte fel az organikus analógia
õsforrását. Az egy õsi csírából, a folklórból kibonta-
kozó, növekedõ irodalom hipotézise Herderre vezet-
hetõ vissza.” (Imre, 1996, 28.) Az organikus szemlé-
let a sokak által – Imre László részérõl nem teljesen
– elvetett pozitivista irodalomtörténetre is hatott.
(6) A Mûfaj-monográfia szerzõje Csajkovszkijra utal,
aki 1925-ös prózaelméletében az irányzat elõzmé-
nyének nevezte Baudelaire-t. Imre László Brunetiére
Az impresszionista kritika (1929) címû tanulmányára,
illetve L’evolution des Genres dans l’historie de la
Litterature (1892) címû mûvére hivatkozik.
(7) „A daraboló, szelektív, mindig másra utaló olva-
sási lehetõség kihasználására biztat a narráció szá-
mos önreflexív, vagy akként olvasható eleme is.”
(Szilasi, 2000, 117–118.)
(8) A tanulmány elõadás formájában elhangzott 2008.
december 2-án, Pécsett, az Ethosz Egyesület szerve-
zésében megtartott Oktatás – kutatás – kultúra címû
tudományos tanácskozáson.
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Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

József Attila: Munkások – Miért és
hogyan kellene tanítani?

Korunk egyik legfelkészültebb, legigényesebb és legbiztosabb ízlésű
irodalomértelmezője 1992-ben így írt ennek az előadásnak választott
tárgyáról: „sem A proletárfiú verse, sem a Munkások nem tekinthető

műalkotásnak”. Igaz, Szegedy-Maszák Mihály megszorításként nyom-
ban hozzáteszi: „legalábbis akkor nem, ha elfogadjuk Benn mércéjét,

aki szerint »korunk egyetlen lírikusa sem hagyott hátra hat vagy
nyolc befejezett költeménynél többet«” (1) (Szegedy-Maszák, 

1995, 72–73.). 

B
orbély Szilárd (2005), kiváló költõ és nagy tehetségû irodalomtörténész centenári-
umi esszéjében eképpen fogalmaz: „[József Attila] Éles esze és nyugtalan figyelme
– nyelvi zsenialitásától kísérve – díszként használta fel, szótárként kezelte a kora-

beli népi szociográfia vagy a szociáldemokrácia zsargonját. De ugyanígy építette be a
pszichoanalízis és a tudományos szocializmus fordulatait, kliséit. Igyekezett kiemelni be-
lõlük azokat az elemeket, amelyeket átpoetizálva szimbólummá, metaforává, metoními-
ává lehetett alakítani. Azt hiszem, József Attila autonómiatörekvése ezekkel a nyelvhasz-
nálatokkal szemben inkább díszítõ elemekké avatta ezeket a nyelvi rétegeket.”

Felvezetés

Jómagam egyfelõl néhány – meglehet, vitatható – mûelemzõ megfigyelés, másfelõl a
pedagógiai gyakorlat szempontjából éppen e két idézett állásponttal ellentétes véleményt
szeretnék a következõkben körvonalazni. Elõször amúgy tanárosan fölolvasnám az elem-
zendõ verset:

Munkások

Forgolódnak a tõkés birodalmak,
csattog világot szaggató foguk.
Lágy Ázsiát, borzolt Afrikát falnak
s mint fészket ütik le a kis falut.
Egy nyál a tenger! Termelõ zabálás, –
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kis, búvó országokra rálehel
a tátott tõke sárga szája. Párás
büdösség-felhõ lep bennünket el.

S hol zápfog rág, a város érdes része,
hol a vasbányák fuvallata ing,
gép rugdal, lánc zug, jajong ládák léce,
lendkerék szijja csetten és nyalint,
hol a fémkeblü dinamókat szopják
a sivalkodó transzformátorok,
itt élünk mi. És sorsunk összefogják
a nõk, gyermekek, agitátorok.

Itt élünk mi! Idegünk rángó háló,
vergõdik benn’ a mult sikos hala.
A munkabér, a munkaerõ ára,
cincog zsebünkben, ugy megyünk haza.
Ujságpapír az asztalon kenyérrel
s az ujságban, hogy szabadok vagyunk –
poloskát üzünk lámpával s a kéjjel
s két deci fröccsel becsüljük magunk’.

Elvtárs és spicli jár a csöndben erre,
részeg botlik, legény bordélyba lóg,
mert hasal az éj s pörsenéses melle,
mint szennyes ingbõl, füst alól kilóg.
Igy élünk mi. Horkolva alszunk s törten,
egymás hátán, mint odvas farakás
s hazánk határát penész jelzi körben
a málló falon; nedves a lakás.

De – elvtársaim! – ez az a munkásság,
mely osztályharcban vasba öltözött.
Kiállunk érte, mint a kémény: lássák!
És búvunk érte, mint az üldözött.
A történelem futószallagára
szerelve ígyen készül a világ,
hol a munkásság majd a sötét gyárra
szegzi az Ember öntött csillagát!

(1931. december)

Mielõtt az elemzéshez és az esztétikai és pedagógiai rehabilitációs kísérlethez hozzá-
látnék, le kell szögeznem, hogy távolról sem járatlan úton járok, hisz a Munkások érté-
kelõ-rehabilitáló megközelítését, elemzését mintegy tizenkét oldalban olvashatjuk Tver-
dota György (1999a, 63–76.) József Attila-monográfiájában, s igen nyomatékosan szere-
pel a Medvetánc és a Nagyon fáj az említett kutató által szerkesztett Matúra Klassziku-
sok kiadásában (1999b, 88–94.) is (2). A következõkben, amennyire ez lehetséges, nem
elismételni, hanem néhány megállapítással kiegészíteni igyekszem Tverdota elemzését.
Ezt megelõzõen a pedagógiai gyakorlat felõl fogok érvelni a Munkások tanításának hasz-
nossága mellett. Elõadásom végén pedig egy kevésbé vitatott remekmû, az Óda marx-
izáló értelmezésének kikerülhetetlenségére szeretném fölhívni a figyelmet.

Miért érdemes/hasznos tanítani a Munkásokat?

József Attila költészetét mindig is fenyegette s talán ma még jobban fenyegeti az, hogy
egy önfelmentõ-önsajnálati narratíva keretében olvassák. Hogy a széplelkek eleve ku-
darcra ítéltségének legyen házi védõszentje. Hogy a „leattilázott” költõ a suicide-poetry,
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a lúzerköltészet privatizáló-pszichologizáló narratív világértelmezésének prédájává vál-
jon. Persze, mint minden kultusz, ez a kultusz is szélesíti a költõ olvasótáborát, tiltani te-
hát kár lenne, de erõsbödése sem lenne túl szerencsés.

Kemény István, az egyik legkiválóbb és nem József Attila követõ mai költõnk a maga
centenáriumi esszéjében (2005) imígyen beszélt errõl: „Az utóbbi idõben robbanásszerû-
en elterjedt egy csúnya szó a magyar nyelvben, a lúzer. Messze túlmutat a jelentésén: azt
jelzi, hogy a mi társadalmunk szétvált gyõztesekre és vesztesekre, és ezt a tényt a nyelv
szentesítette. Versenyek folynak, melyekben mindenki kénytelen részt venni. Lúzerek
lúzerezik egymást, rettegve-parázva, nehogy a jelzõ éppen rajtuk tapadjon meg a végén.
De sosincs vége, miközben egyre inkább e szerint a verseny szerint mûködnek a szerel-
mek, a házasságok, ettõl akarja megvédeni a szülõ a gyerekét: nem kell gyõznie, csak
lúzer ne legyen! De gyõztesbõl kevés van – új szó se kell rájuk. Itt vannak viszont a lú-
zertömegek.

Csak most, a kétezres évek elején kezdem felfogni, hogy miféle világban is élt József At-
tila. Nyugaton soha nem szûnt meg a verseny, de Magyarország pihent jó ötven évet. [...]

József Attila, a tökéletes költõ is lúzer volt. Örök vesztes. Annak ismerte a legtöbb kor-
társa, és végsõ soron õ is így gondolhatta. Halála után a vesztesek védõszentje lett, a vi-
gasztalójuk. És a dilettáns költõk menedéke. Esendõ embernek mutatkozik a verseiben,
nem hérosznak. Héroszokkal azonosulni munka. Ezzel szemben részt venni a József At-
tila-kultuszban – ez egy belátható, mondhatni otthonos emberi (dilettánsi) életprogram:
ó, hiszen Attila csak ember akart lenni, és boldog! Szégyen vagy nem szégyen – viszo-
lyogtam József Attila kultuszától, sõt, utánzóitól meg az Attilázástól.”

„Héroszokkal azonosulni munka”, lúzerekkel azonosulni nem az. S ahhoz, hogy József
Attilával való azonosulásunk újra világértelmezõ-önértelmezõ kemény munkává váljon,
nem tekinthetünk el a József Attila-i éles intellektus szellemi tápanyagaitól sem. Ha csak
a vesztest látjuk, a nagy világértelmezõ-világváltoztató szellemi erõfeszítését nem, az
olyasmi, mintha Petõfibõl csak a Felhõket szeretnénk. Bár kétségtelen, hogy a kései, le-
tisztult József Attila létösszegzõ versei jelentõsebb és távolságtartóbb mûvek, mint Petõ-
fi izgalmas válságversei. (3)

A demarxizált József Attila olyan – legalábbis életmûvének egy (nem jelentéktelen) ré-
szében –, mint a skolasztikus-arisztoteliánus teológiától megfosztott Dante vagy a neo-
platonizmustól megfosztott Janus Pannonius, vagy Balassi. Vicces lenne azt állítani,
hogy az Isteni színjáték tomista világképen alapuló makroszerkezete csak dísz a komé-
dia külszínén, vagy hogy a Saját lelkéhez címû Janus-versben csak dekórum a ficinói
neoplatonizmus. Természetesen a Külvárosi éj is beszélhet a szocialista, marxista József
Attiláról, de a Munkások vagy A város peremén fogalmilag és képileg kifejtett világma-
gyarázata, forradalmi messianizmusa nélkül aligha érthetjük pontosan a „törvény szöve-
déke / mindig fölfeslik valahol” Eszméletének történelmi determinizmussal meghasonló
József Attiláját vagy a lezáruló horizontok tragikus létösszegzõjét. S bár természetesen
alighanem máshogy ítéljük meg a globalizációt, mint az 1929–1933-as nagy gazdasági
világválság korában, de a világot planetáris-globális perspektívában láttató József Attila
legalább annyira kortársunk, mint a A magyarokhoz (II)-t, a „Forr a világ bús tengere, oh
magyar!” kezdetû, a globális kihívásra lokális választ fogalmazó ódát író Berzsenyi. S
ezzel máris magánál a versnél tartunk. A Munkások címû klasszikus ódánál.

Állatkerti útmutató és planetáris óda

„Az elsõ rész képeit egy különös feszültség élteti: nagy arányú természeti jelenségek,
nagy földrajzi vagy eszmei távlatok, amelyeket mégis érzékeinkkel felfogható közelség-
be hoz a költõ: lüktetõ, dinamizáló képek ezek: a világ bús tengere forr” – írja Barta Já-
nos (1975, 156.) nagyszerû elemzésében Berzsenyi ódájáról. S amit ír, áll a meggyõzõ-
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désem szerint elsõsorban A magyarokhoz (II)-t mintául, elõképül vevõ osztályharcos óda,
a Munkások nyitószakaszára is: elsõ csodája ennek is a szabad szemmel nem látható, gló-
buszméretû földrajzi-történelmi folyamatok megérzékítése. A mai diák az idõjárás-jelen-
tések ûrfelvételeirõl már ismeri a láthatóvá tett földgolyót, de Berzsenyi és József Attila
a szabad szemmel nem láthatót még csak a nyelv erejével tették láthatóvá, érzékelhetõ-
vé. Berzsenyi a napóleoni háborúk tektonikus mozgásait láttatja, József Attila a gazdasá-
gi válság totalitarianizmusokat és világháborút szülõ világrengéseit. A Munkások elsõ
szakasza azt írja le – ha Immanuel Wallernstein neomarxista szociológus-közgazdász
szavait alkalmazzuk a képek tartalmának fogalmi megragadására –, ahogy a centrum ha-

talmai közötti torzsalkodásnak a periféria
országai, illetve a centrumországok elmara-
dottabb térségei lesznek a kárvallottjai: „a
tõkés birodalmak [...] Lágy Ázsiát, borzolt
Afrikát falnak, / s mint fészket ütik le a kis
falut”. (4)

A „klasszikus óda megújításának” eme
„mesterpéldájára” is illik a Németh G. Béla
(1982, 207–228.) A Dunánál-elemzésébõl
csent iménti minõsítés, amiképpen a strófa-
antistrófa-epodosz triadikusság: az odafor-
dulás a tárgyhoz, felfogás-kinyilvánítás a
tárgyról, magatartásparancs a tárgyból hár-
massága is megfigyelhetõ. Tverdota György
(1999a, 63–64.) szerkezeti elemzésére (I.
rész: 1. versszak, II. rész: 2–3–4. versszak,
III. rész: 5.versszak) könnyen ráolvasható-
ráépíthetõ ez a hármasság. Érdekes, hogy a
„birodalmak”, a „világ” és a „tenger” sza-
vak használata sem idézi föl Tverdotában a
19. század elejének magyar ódaköltészetét
(például a vers által szerintem megidézett
Berzsenyit), pedig késõbb alighanem jogo-
san érzékeli a rájátszást Kölcsey mûvére:
„Az illegalitás körülírása: »búvunk érte,
mint az üldözött« talán tudatos rájátszás
Kölcsey Himnuszára: »Bújt az üldözött...«”
(Tverdota, 1999a, 71.) A mûfaj, a mutatott
mûfaji jelleg kérdése ebben az esetben sze-
rintem távolról sem mellékes, ugyanis en-
nek exponálása nélkül – szemben a finom
átmenetek meggyõzõ elemzésével – a ré-
szek egésszé rendezésének holisztikus logi-

kája kissé elmosódott marad, illetve elbizonytalanodik az elsõ versszak allegorizálásának
esztétikai legitimálása. Nem válik világossá például, hogy éppen a mûfaj nagyon is indo-
kolja az indítás allegorizáló személytelenségét, általánosságát. Ehelyett mintha az allegó-
ria elmarasztalásának hagyománya kísértené az értelmezõt: „A költõ által itt alkalmazott
megoldásra a képi és a fogalmi oldal összefüggésének allegóriához való közelsége jel-
lemzõ. Igaz ugyan, hogy elsõ megközelítésben a világhelyzet tömör áttekintésérõl van
szó az elsõ strófában, csakhogy ahhoz, hogy csakugyan történeti-tapasztalati természetû-
nek foghassuk föl ezt a panorámát, éppen az esetlegesre, a pillanatnyira, a személyes né-
zõpontra történõ utalás hiányzik” (Tverdota, 1999a, 65.). Szerintem itt a vers egyik leg-

Az egész metaforika politikai
gazdaságtani alapozása, azaz a
tőke szubjektummá, a munkás

tárggyá válásának képpé formá-
lása azzal is valószínűsíthető,

hogy a vers két helyen is közvet-
lenül politikai gazdaságtani ter-
minológiával él: a munkabér a
munkaerő ára közismert marxi
definíciója mellett nyilvánvaló-
an a Grundrisse (Marx, 1975)

„termelő fogyasztás” fogalma kö-
szön vissza az első versszak

„Termelő zabálás” szintagmájá-
ban. E paradoxnak tűnő s a köl-
tői fantáziát nyilván e paradox-
itás által beindító kategória kap-
csán talán nem érdektelen elme-
ditálni a diákokkal arról, hogy a
mi fogyasztásunk a tőke számá-

ra profitot termel, s nyilván a
reklámon keresztül ezért biztat-
nak bennünket minél nagyobb

fogyasztásra.
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erõsebb pontján valami olyasmi kéretik számon, ami teljesen idegen az adott szövegben
mûködõ mûfajpoétikától. Hogy a Levegõt! és A Dunánál majd efelé a személyes nézõ-
pont felé mozdítja el az ódát a hagyományosabb építkezés felõl, az jellemzõ karakterje-
gye azoknak a verseknek, de ennek hiánya nem hibája emennek.

A verset játékosan mint állatkerti útmutatót szoktam tanítani – ez a játékos értelmezés-
módszertani metafora talán alkalmas az ideologikus távolság megteremtésére és áthida-
lására is egyben. A diákok elsõ feladata a vers állatmetaforáinak kikeresése. Az elsõ vers-
szak trópusi ragadozóinak és cápájának, illetve kiszolgáltatott kisállatainak megtalálása
után örömteli felfedezés a gyár gépeinek állati mozgásait, hangjait észlelni: a „sivalkodó
transzformátorok”-ban fellelni az elsõ háziállatot, a malacot. Így hát a globális távlat
nagyvadjait a beszélõ számára otthonos külváros „háziállatai” váltják föl. A malac után
a következõ kisállat a hal: „a mult sikos hala”, mely „Idegünk rángó háló”-jában vergõ-
dik. Azután a munkabér igei metaforájában („a munkaerõ ára, / cincog zsebünkben”) kö-
vetkezik az egér – s végül a poloska.

E játékos állattant Tverdota György elemzése is regisztrálja, én azonban egy lépéssel
továbbmennék. Azt állítom, hogy ez a metaforika nem független a marxista politikai gaz-
daságtan gondolkodásmódjától. Arról van szó, hogy a tõke, a termelés, a gépek és a pénz
világa megelevenedik, tevékennyé válik, míg az ember, a termelés eredeti szubjektuma
elidegenedik, eldologiasul. A marxi elemzés szerint a munkás, illetve a munkaerõ által
létrehozott dologi hatalom úrrá lesz az õt létrehozó emberen, a tõke lesz a tevékeny szub-
jektum, a munkás pedig a holt, önelidegenült, kiürült dolog; az eszköz lesz a cél s az ere-
deti cél a puszta eszköz, dolog: „Horkolva alszunk s törten, /egymás hátán, mint odvas
farakás.” A holt tárgyakból eleven állatok, az eleven emberbõl holt dolog, odvas farakás
lesz. Ez minden, csak nem külsõdleges dekoráció. Hogy is írja Marx (Marx, 1977,
93–94.) a Gazdasági-filozófiai kéziratokban? „A dolgok világának értékesedésével egye-
nes arányban nõ az emberek világának elértéktelenedése. [...] A tárgy, amelyet a munka
termel, a munka terméke, mint idegen lényeg, mint a termelõtõl független hatalom lép
vele szembe. [...] A munkának ez a megvalósulása a nemzetgazdasági állapotban mint a
munkás megvalótlanulása: a tárgyiasulás mint a tárgy elvesztése és a tárgy igájában va-
ló szolgaság, az elsajátítás mint elidegenülés, mint külsõvé-idegenné válás jelenik meg.”

Az egész metaforika politikai gazdaságtani alapozása, azaz a tõke szubjektummá, a
munkás tárggyá válásának képpé formálása azzal is valószínûsíthetõ, hogy a vers két he-
lyen is közvetlenül politikai gazdaságtani terminológiával él: a munkabér a munkaerõ ára
közismert marxi definíciója mellett nyilvánvalóan a Grundrisse (1972, I. 20.) „termelõ
fogyasztás” fogalma köszön vissza az elsõ versszak „Termelõ zabálás” szintagmájában.
E paradoxnak tûnõ s a költõi fantáziát nyilván e paradoxitás által beindító kategória kap-
csán talán nem érdektelen elmeditálni a diákokkal arról, hogy a mi fogyasztásunk a tõke
számára profitot termel, s nyilván a reklámon keresztül, ezért biztatnak bennünket minél
nagyobb fogyasztásra. S innen már nem is áll messze annak – a Munkások címû vers tör-
ténelmi prognózisát cáfoló – magyarázata, hogy a kapitalizmus egy idõ után miért is nem
a munkásság abszolút elnyomorodására, hanem inkább a fogyasztói rétegek, a fizetõké-
pes kereslet kiszélesítésére „játszott”.

A munkásosztály helyzete, önelvesztése és világátalakító küldetése közötti kapcsolat-
nak versbéli kibomlását s ennek A szent családban is olvasható marxi-engelsi képletét
Tverdota György alaposan bemutatta, amiképpen a költemény rendkívüli poétikai meg-
munkáltságát, mívességét, alliterációkkal, enallagéval, anaforikus ismétlésekkel zeneileg
és retorikailag erõssé tett szövetét is behatóan jellemezte. (Tverdota, 1999a, 63–76.) Ezt
vagy a vers Hankiss Elemér (Hankiss, 1985, 493.) által kiemelt híres komplex képeinek
hatásmechanizmusát az órán érdemes megvizsgálni, itt azonban mindezt felesleges volna
elismételni. Megelégszem annak a mozzanatnak a kiemelésével, ami még a korábban
említetteken kívül politikai gazdaságtan és költõi zoológia itt vizsgált metszéspontjához
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tartozik. Mesteri, ahogy „a tátott tõke sárga szája” képrõl a vers egyszerre lírai és gazda-
ságtani logikája átvált a proletariátus lakó- és munkahelyének jellemzésére. A „hol záp-
fog rág, a város érdes része” fordulatra gondolok. A tõke a maga profitját az idézett teó-
ria szerint a nagyiparban termeli meg, ahol az olcsón vett munkaerõ saját áránál lénye-
gesen nagyobb értéket hoz létre. A termelõ zabálás nagyvilágából a zápfogkép segítségé-
vel a képi koherenciát megõrizve, de ugyanakkor perspektívaváltást végrehajtva jutunk
át a profittermelés és a természet áruvá alakításának centrumába: az ipari külvárosba.

Az Óda a Faust és a Gazdasági-filozófiai kéziratok felõl olvasva

Bizonyára sokak számára túlontúl sok volt a fenti vers értelmezése kapcsán a Marx-
idézet, a marxizálás. Vagy a fenti megközelítési módot, vagy a verset magát vetheti el az,
akit zavar a sok ideologikus, mégpedig kétes frissességû s manapság alacsonyan jegyzett
ideológiából származó elem. Jómagam azonban úgy gondolom, hogy ma is evidencia,
mégpedig nem elhasznált és kiaknázott evidencia, hogy József Attila esetében aligha te-
kinthetünk el a marxizmus hatásától. E tárgykörben órán is érdemes felidézni Gelléri An-
dor Endre (255.) elégikus-ironikus anekdotáját az Egy önérzet története címû önéletrajzi
regénybõl. A történet szerint József Attila felmegy Gellérihez, s azt látja, hogy a költõi
lelkületû prózaíró szegényes szobájában – tán nõcsábászati célból – saját kezûleg festett
csillagok és holdak díszítik a kék falat. „– Hát ez melyik csillag itt? Mi a neve? – kérdez-
te Attila, s már ráncolta is ráncképzõdésre különösen alkalmas homlokát. – Egy a sok kö-
zül – feleltem, de Attila dühbe gurult: – A nevét akarom hallani, nem általánosságokat.
Nem halálfej kell a jobb kezed mellé – célzott a tintatartóm mellett õgyelgõ koponyára
–, hanem tudomány és tudás!”

József Attila ezután egy közgazdaságtani cikkét olvassa föl a prózaírónak, és szenve-
délyesen követeli tõle, hogy mélyedjen el a politikai gazdaságtanban, mert különben nem
maradhat igazi író.

Attól, hogy az utóbbi évtizedekben örvendetesen megszaporodott a költõ mûveinek
freudi és bergsoni, crocei vagy éppen heideggeri forrásait vizsgáló olvasata, s hogy a
marxizmus szerencsére megszûnt kötelezõ állami ideológia lenni, a marxi gondolatokat
nem kevésbé, hanem autentikusabban vizsgálhatjuk a száz éve született lírikus költõi vi-
lágképében. S e világképnek – mint az köztudott – a marxi bölcselet nem periferiális és
nem díszítõ jellegû alkotóeleme. Zárógondolatként egy olyan vers lehetséges marxi ihle-
tettségét szeretném felidézni, amelyrõl ez kevésbé nyilvánvaló, mint a Munkások eseté-
ben. A nagy szerelmi költeményrõl, az Ódáról van szó. Sokan nem értik, hogyan is ke-
rülnek a nõi testbe tavak, bogarak, gyárak. Emlékszünk:

Hullámzó dombok emelkednek,
csillagképek rezegnek benned,
tavak mozdulnak, munkálnak gyárak,
sürög millió élõ állat,
bogár,
hinár,
a kegyetlenség és a jóság;
nap süt, homályló északi fény borong –
tartalmaidban ott bolyong
az öntudatlan örökkévalóság.

Tudjuk, nemcsak szerelmi, de (természet)filozófiai költemény is az Óda. Ahogyan
Goethe Faustjának elsõ része is az. Itt is, ott is az egyik alapkérdés a következõ: Milyen
összefüggés van a szerelmi történés és a megismerési problematika között? A Faustra
pontosítva: hogyan függ össze a tudós Faust megismerési válsága, megismerési drámája
és a szerelmi történet, Margit története? Egy nagy tekintélyû – és marxizmussal aligha
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vádolható – tudós, Hans Robert Jauss fõmûvének egyik magyarra eddig nem fordított ré-
szében egy Marx-idézettel válaszol a kérdésre. A Földszellem szavaiból indul ki, aki,
amikor Faust benne akarja megragadni-megérteni a makrokozmoszt, a természetet, így
válaszol neki: „Azzal vagy egy, kit megragadsz, / velem nem!” (5) („Du gleichst dem
Geist, den du begreifst!). Azután a Margit-szerelemben megnyílik a természet titka, lé-
nyege, törvényrendszere Faust elõtt, amint azt az Erdõ, barlang jelenetbeli nyitómono-
lógból megtudhatjuk. Azaz a szerelemben, a szerelem által tárult fel a természeti világ.
Mert, ahogy a Gazdasági-filozófiai kéziratok Marxát idézõ Jauss (Marx, 1977, 131., ill.
Jauss, 1982, 522.) mondja: „Az embernek emberhez való közvetlen, természetes, szük-
ségszerû viszonya a férfinak a nõhöz való természetes viszonya. Ebben a természetes
nembeli viszonyban az embernek a természethez való viszonya közvetlenül az emberhez
való viszonya, mint ahogy az emberhez való viszonya közvetlenül a természethez való
viszonya.” Gretchenen, azaz Margiton mint vele egyenlõn át a természet titkait ragadja
meg, érti meg Faust, az Óda megszólítottján, a nõi test mikrokozmoszán keresztül pedig
így és ezért tárulhatnak fel az Óda lírai hõse elõtt a makrokozmosz törvényei. Így és ezért
bírhatja szóra a szeretett nõ „a mindenséget”, így és ezért szólal meg a szerelemben, sze-
retkezésben a „törvény tiszta beszéd”-e s nem csak a „lét dadogása”.

Jegyzet

(1) A cikk elsõ, némileg rövidebb változata 2005. jú-
nius 3-án, Szekszárdon a Pécsi Tudományegyetem
Illyés Gyula Fõiskolai Kara, a Magyar Irodalomtörté-
neti Társaság, a József Attila Társaság, valamint a Pé-
csi Akadémiai Bizottság „taní-tani” – József Attila-
olvasatok az irodalomórán címû konferenciáján
hangzott el.
(2) Mindkét elemzés kiemeli azt a „mûgondot”,
amellyel a vers készült, s ezt szembesíti történelem-
szemléleti és esztétikai problematikusságával. Az
elõbbivel kapcsolatosan a vers jövõre vonatkozó ígé-
reteinek tévedéseit emlegeti, nevezetesen, hogy a for-
radalmi jóslat nem vált be, illetve, hogy a munkásság,
„ha a harmincas években létezett is mint meghatáro-
zó osztály, mára eltûnt a történelem színpadáról”.
(1999a, 72–73. o.,). Erre az ellenvetésre azonban az
értelmezõ azt válaszolja, hogy „azok a kategóriák,
amelyekben [...] Vörösmarty, Petõfi vagy Arany gon-
dolkodtak a történelemformáló erõkrõl, történetileg
nem kevésbé feltételezettek, éppoly kevéssé õrizték
meg érvényességüket, mint azok, amelyekkel József
Attila a maga korának viszonyait gondolta végig [...],
ez mégsem vonja magával szükségszerûen a költe-
mények mûvészi hitelének elvesztését” (1999a, 73.
o,). Jóval kevésbé határozott választ ad Tverdota a
verssel kapcsolatos esztétikai kételyekre (közelsége
az allegorikus megoldásokhoz, a lírai én kollektivis-
ta-aszkétikus marginalizálása” [?], „a nyelvet uraló
magabiztos költõi beszéd” (1999a, 75. o). E problé-
mákat mintegy nyitva hagyja, megválaszolásukat a
jövõ értelmezõire bízza. Az értelmezés nyitott sum-

mázata némileg ellentmond az esztétikai rehabilitáci-
ót ígérõ felütésnek. Magam a vers egészét az elemzés
addigi irányának megfelelõen kiemelkedõ értékûnek
vélném (az allegorikusság vádjának problematikus-
ságára még kitérek), ha annak záró másfél sora: „a
sötét gyárra / szegzi az Ember öntött csillagát!” nagy-
betûs pátosza és az „öntött csillag” szintagma kimó-
doltsága, versbeli elõkészítetlensége nem rántaná le a
befejezést. (Ennél bizony szerintem a „vörös csilla-
gát” is jobb lenne, mert az legalább ellentétben áll a
gyár „sötét” jelzõjével).
(3) A kései versek egyoldalú kiemelésének veszélyét
körültekintõen mérlegeli Veres, 2005.
(4) Tverdota (1999a, 64. o.) nem aktualizáló neomar-
xista terminológiával, hanem – filológiailag-történe-
tileg jogosan, de a jelentést és a befogadást jobban a
múltba záró módon – a hagyományos (lenini) impe-
rializmuselmélet fogalmaival írja le az elsõ verssza-
kot: „A verskezdõ nyolc sor annak a tételnek a költõi
megfogalmazása, mely szerint az imperializmus ko-
rában a tõkés rendszer pusztító módon kiterjeszti be-
folyását az egész világra. Hogy ez a tézis megteste-
süljön, a folyamatot a költõ a maga monumentalitásá-
ban ragadja meg: »világot szaggató fogak«-ról be-
szél, »birodalmak« lázas tevékenységét látjuk, egész
kontinensek, Ázsia és Afrika vagy éppen a tenger tûn-
nek föl, s egy »kis, búvó ország« vagy egy »kis falu«
ebben a gigantomachiában már liliputi lényekké tör-
pülnek.”
(5) Jékely Zoltán fordítása. Márton László fordításá-
ban: „Arra hasonlítasz, akit megértesz, /Nem rám!”
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Arató László
ELTE, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

Irodalom

Ene-Liis Semper: Ajtó.
Egy fény-árnyék szobor bemutatása

Adalékok a kortárs mûvészet jelenlevõvé s az intermedialitás
elengedhetetlenné tételéhez a humán tanórákon

A Szegedi Tudományegyetem Modern Magyar Tanszékének 
oktatójaként 23 esztendeje vezetek szakmódszertani kurzusokat a

negyedéves hallgatók számára. E tárgy titulusát az évek alatt 
átalakítottam Gondolkodás-módszertani és szövegértési 

(kép-olvasási) gyakorlatokká. E cím hívebben tükrözi 
tevékenységünket: nyomozás és felfedezés (1) a legkülönbözőbb 

szövegvilágokban, a jó kérdezés technikájának gyakorlása – 
együtt gondolkodás. S nem riadunk vissza „némi grammatikai 

aprómunkától” sem.

K
orábban, pályám kezdetén a hódmezõvásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumban
dolgoztam, itteni tapasztalataim kitörölhetetlenül élnek bennem. Ma is úgy vélem:
az önálló megértéshez és saját interpretációhoz vezetõ gondolkodói út kiépítése

(irányuljon az szövegre, képre, épületre, szoborra, reklámfilmre és így tovább) a leg-
hangsúlyosabb feladat a (humán irányú) tanórákon; a többi csak „pakfon és paraván” (2).
A szövegek áradatában a diákra a képelemzés üdítõen hat, ezért (is) szorgalmazom a ma-
gyaróra tevékenységeinek ilyen irányú kiterjesztését. A diákok kíváncsiak és modernek.
Másfelõl: unottak és konzervatívok; mindkettõ egyszerre. Tájékozottak és tájékozatla-
nok. A kortárs (nem évtizedekkel ezelõtti, hanem ma történõ) mûvészet állandó jelenléte
elengedhetetlen a középiskolában. Hogyan csempésszük be, hogyan tegyük mindenna-
pos szükségletté? Ami érdekes, ami izgalmas, kalandos; ami rejtélyként s rejtvényként
néz vissza az õt faggatóra; ami: mese, jó történet – mindig, mindenhol, minden korosz-
tályt leköt, s nem ereszti többé.
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Így választom bemutatásra elképzelt gimnazistáim számára Ene-Liis Semper (3)
videoinstallációját (2002) a Ludwig Múzeumból.

Az észt mûvésznõ nehezen meghatározható mûfaji státuszú munkáját 2007-ben láttam
Pesten, a Crossing Frontiers monstre kiállításon (4) , ahol, a ped.keddek (5) állandó
résztvevõjeként felkérést kaptam a tárlat szemináriumjellegû feldolgozására, mûmegkö-
zelítési gyakorlatok vezetésére.

A kiállítás anyagával hónapokon át módomban állt ismerkedni, elõmunkálatokat vé-
gezni a múzeum könyvtárának dokumentumai és a világháló segítségével. Szükség is
volt erre, mert egészen rendkívüli, szokatlan és katartikus dolgok mutatkoztak meg ott a
groteszk, a brutális, ironikus és pusztán ötletes mellett. Idõ híján most csak Milica Tomiæ
(6) , El-Hassan Róza (7) és Oleg Kulik (8) videóra vett performanszait említem. Írhatnék
ezekrõl is: virtuális osztályomnak ezekrõl is mesélhetnék fotódokumentációval, szöveg-
idézetekkel. Most egy áttekinthetõbb, kevesebb eszközzel dolgozó, ha tetszik: minima-
lista akciót választok. Nem kevésbé izgalmasat.

Negyedik osztályban járunk, év elején, mondjuk. Elképzelésemnek megfelelõen elsõ
osztály óta folyamatosan jelen van magyaróráimon a kortárs mûvészet. Még csak nem is
modulokban, hanem mint a lélegzetvétel: állandóan. Havi rendszerességgel, olykor he-
tenként szentelünk idõt egy-egy kortárs kisszöveg megbeszélésére, mintegy a klasszikus,
kanonizált tananyagra rá- és beleépítve, átiratok, pastiche-ok, allúziók, intertextek formá-
jában, de alanyi jogon is. Feltöltekezik így diákunk a kortárs szemléletével, nyelvezeté-
vel: irritálódik s fertõzõdik, szaporodik benne e (nem) idegen anyag. Immár nem áll ér-
tetlenkedve az Ajtó elõtt sem.

Elõbb pár szót mesélek a kiállítás egészérõl s magáról a Ludwig Múzeumról, mert el-
képzelt osztályom, vidéki lévén, nem járt még e helyen. Ámulnak és készülõdnek a me-
sére. Nagyon szeretik, ha mesélek nekik. Ez nagy felelõsség, és vigyáznom kell, mit s ho-
gyan mondok el: most és itt kell õket szavaim által megragadni, s az abszolút contempo-
rary kísérleteknek megnyernem – miközben tudok a szavak és a dolgok interferenciájá-
ról. Velázquez Las Meninasával való hosszas foglalkozásaim során találkoztam Foucault
gondolatmenetével, melybõl most, „módszertanilag”, hosszabban idézek. Figyelmezteté-
sül önmagamnak és tanártársaimnak, kik csakúgy felismerték a mese, a történet jelentõ-
sége mellett egy ismeretlen szöveg, egy sosem látott festmény, egy nem tapasztalt világ
szó általi elképzeltetésének fontosságát és nehézségeit. Egy sajátos, referencia híján eg-
zisztáló, önmaga mellett tanúskodó ekphrasziszt.

„Ám a nyelv viszonya a festményhez végtelen viszony. Nem mintha a beszéd tökéletlen lenne, és va-
lami hiány volna benne a láthatóhoz képest, amelyet hasztalan igyekszik pótolni. A nyelv és a festmény
egyszerûen nem redukálható egymásra: hiába mondjuk, amit látunk, amit látunk, az soha sincs abban,
amit mondunk, és hiába mutatjuk képekkel, metaforákkal, hasonlatokkal, amit mondunk, a helyet, ahol
e szóképek megcsillannak, nem a szem bontakoztatja ki, hanem a szintaxis egymásutánja határozza meg”
(Foucault, 2000, 27.).

Kevéskét beszélünk még a fenti idézetrõl, értelmezzük, sarkalatos pontjait körbevéssük:
latens megvitatás. Túl hosszú nem lehet, mert energiát emészt fel, melyet másra kell most
tartogatni: Semper remekbe szabott pszichothrillerének elképzelésére. De mivel magam is
az (egyik) tanárbetegségben szenvedek (nehezen tudok keveset beszélni), a múzeum s a tár-
lat szándékosan vázlatszerû bemutatása után (mely vázlat azért tartalmaz felvillanó izgalma-
kat, dramatizált s e mostani témából nyomokat hagyva kivezetõ pontokat, mert igen, a tanár
drámai színész is nemegyszer: játszik a gyermeki kedélyekkel nemes célja érdekében), így
hát, e propozíció után, mintegy a Ludwig belsõ térszerkezetének érzékeltetése végett, egy-
valamit mégis elmesélek tanítványaimnak az Ajtó megközelítése elõtt.

Ülök a LUMÚ egyik látogatópadján, egyedül vagyok az óriási termekben, alkonyodik,
mindenütt a mérhetetlen magas fehér falak, térelválasztók labirintusa. Elvész benne a
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magányos látogató (bizony, gyakran még a Ludwig is üres múzeum!). Olyan régen va-
gyok már bent, annyi mindent láttam, annyit kószáltam és lépcsõztem, hogy alaposan el-
fáradtam. „Megzuhantam” – ahogy egy ízben egy tárlatvezetõtõl hallottam a Szépmûvé-
szetiben, vidéki csoportját jellemzendõ. Épp most léptem ki Anri Sala 2004-es LÁK-KAT
címû, nehezen befogható videofilmjének termébõl, a labirintus legkülönbözõbb részeibõl
más-másféle baljós zene szûrõdik hozzám. Fáradt vagyok, ölbe tett kezekkel ülök: mit
keresek itt, kissé sok lesz a kultúrából…

Ülök ott, mondom tehát tanítványaimnak, rövid pihenõ, meggörnyedt hát, kósza tekin-
tet, s inkább most már az épületbelsõ köt le a képek helyett: az óriási, üres térmezõk, fa-
lak, félhomály, padlóig üveg ablakok fent, a Nemzeti Színház Géniusz-szobrai feletti ki-

látással. És ekkor megpillantom a képek ké-
pét, pontosabban ez is video lehet, mert mo-
zog a látvány, szürke-fehér, nem színes, de
ez a legizgalmasabb mind közül, melyet ed-
dig láttam. Hogy nem vettem észre teremrõl
teremre vándorlásom során? Most már csak
ezt nézem ülõ helyzetembõl, nagy, téglalap
alakú képernyõ, s nem mutat mást, csupán
egy óriás, ég és horizont nélküli folyót…
Percek telnek el, mire rájövök: egy véletlen
testhelyzet okozta résen keresztül valóban a
Dunát látom.

Ha sikerül jól elmondanom a történetet;
jól átvinni az élményt: a hatás nem marad el,
diákjaim szívesen nevetnének, de csendben
ülnek. Várják a fõ attrakciót, az Ajtót, amely-
rõl eleddig csak annyit tudnak, hogy „fény-
árnyék szobor”, s egy kopaszra beretvált észt
fiatalasszony készítette 6 évvel ezelõtt (még
contemporary?).

Közben már elhatároztam, hogy ha ezt az
elõkészítõ rövidtörténetet folyamatosan me-
séltem is, a fõstoryt, az igazit, a kortárs kép-
zõmûvészeti alkotás érzékeltetõ-elemzõ be-
mutatását etapokban, részletekben s mint ki-
találandót, mint kérdések sorát mondom
majd el. (9) Könnyû a dolgom, hiszen ma-
gam is így szembesültem vele.

A kiállítótérben vagyok, most látom elõ-
ször a tárlatot, s azzal a céllal jöttem, hogy az
általam tartandó másfél órás mûelemzõ gya-

korlathoz megtegyem az elsõ gondolati lépéseket. Szeretném birtokba venni a kiállítást,
s (mint mindig) múlhatatlanul sokat várok az elsõ benyomásoktól. Túl hosszan idõztem
az elsõ modulban, Boris Missirkov és Georgi Bogdanov printjeinél (10); elragadtak, de
nem értettem õket, ottlétük lényegét sem. E probléma feltárásával viszonylag sok idõm
ment el, s a kiállítás terjedelmes. Milena Dopitova lírai etûdje (11) nem érint meg, de fi-
gyelmesen nézem. (Azóta sokkal izgalmasabb objektek által ragadott meg e mûvésznõ.)
Braco Dmitrijevic munkáin (12) muszáj nevetnem, holott nem kellene: komolytalannak
tartom õket. Milicát és El-Hassant még nem láttam, valahogy eddig elkerült e két dráma,
az útvesztõ legmélyén fogadnak, véletlenül tévedek majd elébük. Most Oleg Kulik vad
világán vagyok épp túl: az ember, amint állattá válik, azonosul bajtársával és barátjával,

Negyedik osztályban járunk, év
elején, mondjuk. Elképzelésem-
nek megfelelően első osztály óta
folyamatosan jelen van magyar-

óráimon a kortárs művészet.
Még csak nem is modulokban,
hanem mint a lélegzetvétel: ál-

landóan. Havi rendszerességgel,
olykor hetenként szentelünk

időt egy-egy kortárs kisszöveg
megbeszélésére, mintegy a
klasszikus, kanonizált tan-

anyagra rá- és beleépítve, átira-
tok, pastiche-ok, allúziók,

intertextek formájában, de ala-
nyi jogon is. Feltöltekezik így di-
ákunk a kortárs szemléletével,

nyelvezetével: irritálódik s fertő-
ződik, szaporodik benne e

(nem) idegen anyag. Immár
nem áll értetlenkedve az Ajtó

előtt sem.
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a kutyával. Párosodhat is vele, s idõvel új faj jöhet létre e nászból: a videofelvételek, szí-
nes és fekete-fehér fotók felkavarók, a rajzos dokumentáció úgyszintén. Ahogy a látottak
hatása alatt kiszédelgek a Kulik-folyosóból, az út egy sötét kamra felé vezet. Nagy léleg-
zet, s megyek is már befelé, de a két kiállításszegmens közt át kell haladnom egy vilá-
gos, érintetlen, mûvektõl nem szabdalt falkomplexum mellett. Nehéz ezt pontosan lefes-
teni, látom, lehetetlen. A falrész csak látszólag põre. Elmenõben látom, hogy a mennye-
zetig nyúló álfalon vékony árnycsík remeg: oda van vetítve. Csak egy vékony pálca, egy
reszketõ fénysáv, fekete és fehér, szürke, igénytelen. Egy fél percre megállok, tudomásul
veszem, hogy amit látok, nem véletlen, vetítve van. Talán gondolom is, hogy tovább ké-
ne maradnom, de nem történik semmi, s én odébbállok a sötét kamra felé, ahol majd
Roman Ondak egyelõre teljességgel értelmezhetetlen videójával (13) szembesülök. Bent
ülök egy jó darabig, újra és újra végignézem a végtelenített szalagot, próbálom elfogad-
ni úgy, ahogy van, „mûalkotásként”. Hiszen éppen erre biztatom mindig tanítványaimat
is, amikor nonfiguratív festménnyel, hangkölteménnyel kerülnek szembe: ne akarj min-
denáron értelmezni! Vond ki magad a jelentéskeresés szûnni nem akaró kényszere alól,
tanulj meg látni és hallani a látvány és hang s nem a jelentés kedvéért. Elüldögélek itt egy
darabig, e képsorok dokumentatívak, szikárak, nem ragadnak meg; végül visszaindulok.

S amint kilépek a sötét kamrából, ismét ott állok a hatalmas, üres elválasztófal alatt.
Tovább akarok menni, gondolattalanul, de a fal megállít: valahogy más, mint az imént

volt, idejöttömben. A fény-rés most is ott van, ugyanolyan bizonytalan és remegõ, mint
az imént, de jóval szélesebb, és most már ki is lehet venni, hogy micsoda volna. Innen-
tõl már, amit csak lehet, kérdésként állítok tanítványaim elé. Mit formázhat véleményük
szerint ez a testetlennek hitt, de idõközben mégiscsak megizmosodott, változékony,
szemmel láthatólag eleven fényrés? A korábban már elhangzott címbõl következtetnek,
hogy egy nyitott ajtószárny lehet. (Nyitva maradt, nyitva hagyott, nyitva felejtett: ez sem
mindegy; erre is lehet kérdezni: a jól feltett és csillapíthatatlan következetességgel to-
vábbvitt kérdés képes teljes szövegeket, képeket, gondolatmeneteket felgöngyölíteni. A
kérdezés fontosságát, szûnni nem akaró végigvitelét és módszerét hajdan kiváló magyar-
tanáromtól, Láng Istvántól lestem el, kirõl itt is, mint minden megszólalásomkor, szeret-
nék megemlékezni. Nála a kérdezés gondolkodásmód volt, ezért vált lehetségessé, hogy
még az új, ismeretközlõ anyagot is kérdésekként szegezze nekünk.)

Ekkor már látom, hogy a fénycsík itt a LUMÚ egyik belsõ termének falán nemhogy
nem véletlen, de mûtárgy ez is, mûfajában, létmódjában ismét egy értelmezésre váró
szélsõség. Lám, szerzõje és címe is van, olvasom le a hatalmas fal észrevétlen helyén a
(szándékosan) igénytelen feliratot. Ene-Liis Semper: Ajtó, 2002. Most már maradok, vá-
rom, mire fut ki az ajtószárny rejtelmes mozgása. Helyesebben: e szárnyat nem is látha-
tom egyértelmûen. A beszûrõdõ, betörõ fény oly erõs, hogy csaknem megszüntet maga
körül mindent.

Közvetlenül a kiállítás megnyitója elõtt – de elsõ látogatásom után – megkaptam a mú-
zeumtól a Crossing Frontiers katalóguskönyvét, benne a mûtárgyak dokumentációjával,
fotóival. E vaskos könyv most is a polcomon van, az adatok frissítésére felhasználom, de
az Ajtót, bár benne vannak a 8 perces folyamat fõ szakaszai, nem onnan „másolom be”,
hanem emlékezetembõl. A látvány annyira beleégett ott és akkor memóriámba, hogy, mi-
kor végül mégis fellapozom a hat elembõl álló fényképsorozatot, csalódást okoz: az én
Ajtóm nem ilyen volt. E problémát is megvitathatom késõbb tanítványaimmal: a szemé-
lyes élmény erejét; az elsõ rávetett tekintet revelációját; a továbbmesélés következtében
beálló konfabulációkat: a tárgy tulajdonképpeni megragadhatatlanságát. Egy mûtárgyról
mesélek, melyet tanítványaim nagy valószínûséggel sosem fognak látni. Elbeszélésem
ereje és invenciója képezi meg a látványt nem recehártyájukon, hanem tudatuk filmvász-
nán – óriási a felelõsség, ahogyan egy tanáré mindig is. S ahogyan Akutagawa
Rjúnoszuke (1999) Õszi hegyoldalában a kispróza végére indifferenssé válik, hogy léte-
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zett-e valaha Ta Cse ámulatos festménye, vagy csak újabb s újabb ekphrasziszok befoga-
dói vagyunk, úgy Ene-Liis Semper videójának leírása is szavaim által kel életre. Az is-
meretlen észt mûvésznõ elõretolt helyõrsége, futárja, személyes megbízottja vagyok. S a
mûélvezet most is abban az interakcióban jön létre, mely a mûtárgy s a befogadó közt
oszcillál elevenen. Csak most a mûtárgy nem lehet jelen: szavaim teszik ittlevõvé.

Az imént türelmesebbnek kellett volna lennem, mert ha végtelenül lassan is, de mozog
elõre a video szalagja: nyílik az ajtó. Másodszorra a véletlen úgy hozta, hogy jó néhány
másodperccel késõbb kapcsolódtam a folyamatba. Az ajtón jóval tágabb a rés, a vakító
fény szélesebb csíkban remeg a fal vertikálisán. Igazából csak most láthatom, hogy ajtó-
rés és nem puszta fénycsík vetül a falra mint vászonra. A fény furcsa remegése most is
jelen van, s kíváncsivá tesz e vibrálás forrására. (Itt is kérdezek, s bátran építhetek diák-
jaim invenciózus találgatására. Minden tanár tudja, mennyire megsokszorozza az ember
ötleteit az osztállyal való együtt gondolkodás. Mennyi nem várt válasz, haladási út szü-
letik a közös munkálkodásból.)

Ettõl kezdve a türelem nem magamra erõltetett többé: feszült várakozás, és, igen, bor-
zongás és riadalom. Egyedül vagyok a múzeum tereiben, s nem tudom, mi van az ajtó
mögött. Pedig van ott valami; a remegés és visszatartott, minimális amplitúdójú oszcil-
lálás oka pedig, hogy az a valami mozgatja az ajtót, de kinyitni nem meri, nem tudja, nem
akarja. Még nem. Lüktetve, ha elviselhetetlenül lassan is, de egyre növekvõ sávban látni
be abba a másik térbe, ahonnan a fény jön: ott vakító lehet a fényesség – emitt, ahol mi
meghúzódunk, vaksötét van (a video készítõje a rejtõzködõ, sarokba szorított állat lapja-
it osztja nékünk (14)). Lassan elveszítem az idõérzetemet, látásom is elbizonytalanodik.
Nem tudom, valóban nõ-e az ajtó rése, s hogy valaki rázza-e e félig elreteszelt ajtót (a re-
tesz nem látszik), vagy a szél mozgatja a súlyos ajtószárnyat, s csak ennyire képes meg-
birkózni vele…

Most kérdezhetek csak igazán, s ha itt megállok a mesében, ideges nyugtalanság, bosz-
szúság születik hallgatóimban, de a magam malmára hajtja a vizet: gondolkodni késztet
e teremtõ megszakítás.

Töprengjünk el, miféle válaszokra számíthatunk! Az ajtó végül kitárul, s mögötte va-
lami rettenetesre derül fény. Az ajtó sosem nyílik ki, egy ponton a rés tágulása megáll, s
ez a résnyirenyílás-esemény fut tovább a végtelenített szalagon. Az ajtó elbírhatatlannak
tûnõ idõ után hirtelen becsapódik, örökre elzárva bennünket a csak elképzelhetõ látvány-
tól. Az ajtó végül kitárul, de nem, nincs mögötte semmi, tévedtünk. Lassan kinyílik vé-
gül az az ajtó, de mögötte maga a banalitás: egy konyha, készülõ ebéd, a gazdasszony
széles háta… A diákok leleményesek, s e találgatás feszültségüket is oldja: végül mind
viccesebbek az ötletek. Nevetnek, hogy ne kelljen félniök.

Most jön a neheze: elképzelt osztályom elõtt, de most már Önök, olvasóim elõtt is,
mert amit mondani e kinyíló ajtóról módomban áll, kevés, igen kevés. Klasszikus esete
ama problémának, hogy a mûvészet korántsem szükségszerûen a ’mi’-vel hat, ellenben a
’hogyan’-nal. Nem az lesz a félemes az Ajtóban, amit megpillantunk, hanem ahogyan az
ott megjelenik. Ezt pedig, Foucault-val igyekeztem bizonyítani, gyakorlatilag lehetetlen
szavakkal interpretálni. (15) Még szóban, hosszú, magamat mindegyre korrigáló és pon-
tosító mondatokkal, töredékesen, ahol mondataim meg-megbicsaklása érzékelteti a fe-
szültséget és igyekezetet, amint a kifejezhetetlen kifejezésével küszködöm, szóban diák-
jaim elõtt – még inkább sikerülhet, mint a nagyobb szikárságot igénylõ írottságban.

Ahogy fokozatosan mégiscsak tágul az a remegõ-rebegõ rés, megjelenik benne vala-
mi – holott errõl a várakozás eddigi csaknem három percében már kezdtem lemondani.
Úgy véltem: e táruló rebegés, a fény növekvõ lobogása – és semmi több. Nincs figura-
litás. Kegyetlen játék, kegyetlen ígéret. Most mégis, hinnem kell a szememnek: apródon-
ként, mintegy repetitív mozzanatokban, egy árny van kibontakozóban a nyílásban. Árny,
mondanám, de épp az nincs itt: csak fény van, elviselhetetlenül erõs és éles fény, mely

2009-3-4.qxd  2009.03.02.  9:35  Page 163



Is
ko

la
ku

ltú
ra

  2
00

9/
3–

4

164

valósággal átsüt azon, ami elébe kerül. Talán egy kéz nyúl a láthatatlan kilincs felé; talán
e kéz löki-nyomja mind beljebb az ajtószárnyat, annak szívós ellenállásával dacolva. Már
nemcsak egy kéz, feljebb egy fej tûnik a képbe hajolni. Arc nélkül, hologramként, fény-
glóriával áttûzõ remegésben. Valaki belépni készül hangtalanul, de erõszakosan. S aki ezt
teszi, nem tûnik embernek: a hátulról jövõ éles fény eltorzítja alakját. Egy angyal látszik
betörhetni sötét rejtekhelyünkre. (A LUMÚ kiadványa sokkalta prózaibban fogalmaz, s
bizonyára neki van igaza: „Az ajtószárny enyhe mozgatásával változik a fény mintázata,
és változik a kivilágított szobából érkezõ fénysugár iránya és erõssége. A film végén fény
derül az ajtó mögött álló személy titkára is: a résben homályosan megjelenik a mûvész,
hogy aztán azonnal eltûnjön.”) De amit ott, akkor látni lehetett, a kiállításegész felfoko-
zott terében, e kétséges, baljós lassúságban, az mégsem embernek tûnt, s szándékai sem
emberinek ígérkeztek. Az én verzióm a hitelesebb.

E szándékok mindörökre homályban maradtak: a betörés a sötét térbe nem sikerült,
nem mehetett végbe. A produkció, mely az ártó eseményt rögzítette, véget ért. A
videoanyag ellenben, a maga végtelenített Möbius-szalagján da capo al fine folytatta a
történetet, a keskeny fénycsíkkal, mellyel ama legkorábbi pillanatban volt alkalmam
szembesülni.

Bólintottam, és elhagytam a termet, elhagytam a Ludwig Múzeumot.
Hogy lehet (jól) befejezni egy ilyen órát? Az Õszi hegyoldal végét hívom segítségül:

„ – Akárhogy történt is, a különös festmény látványa örökre bevésõdött Jen-ko képzeletébe. És bevé-
sõdött a tiédbe is.

– Igen – bólintott Vang Si-ku. – Most is látom a hegyi sziklák sötétzöldjét, úgy, ahogy Jen-ko leírta va-
lamikor. Látom a bokrok piros leveleit, mintha a festmény itt volna, ebben a pillanatban, a szemem elõtt.

– Tehát ha sohasem létezett a kép, akkor sincs okunk az elkeseredésre!”

Jegyzet

(1) Halász László (1983) könyvének címébõl (Az ol-
vasás: nyomozás és felfedezés) kölcsönöztem a kife-
jezést (s nem keveset a tanulmánykötet elemzéseinek
szellemébõl is).
(2) Alexa Károly (1980) Hajnóczy Péter szövegvilá-
gához kapcsolódó tanulmányából valók a grammati-
kai munkára és a paraván általi rejtésre vonatkozó
idézetek.
(3) Ene-Liis Semper (1969, Tallin) Tallinban él és
dolgozik. „A mûvésznõ videofilmjei akcióinak és
performanszainak dokumentációi. Egész testét beve-
ti; egyszer fejjel lefelé lóg a levegõben egy vörös kö-
tél mellett (A vörös vonal, 2002), másszor földet la-
pátolnak kitátott szájába, és abba virágot ültetnek
(Oázis, 1999). Vagy fekve felfelé kúszik egy meredek
lépcsõn (Lépcsõ, 2000); és egy deprimáló olvasmány
után felmászik egy zsámolyra, hogy felakassza magát
(FF, 1998). A munkák kényes, kritikus helyzeteket
mutatnak be, amelyekbe a mûvész mintegy belema-
nõverezi magát. Az abszurditást vagy szürrealitást
csak fokozza, hogy a szóban forgó személy csinos, fi-
atal nõ, katonásan rövidre nyírt hajjal (Ene-Liis Sem-
per talán a mûvész mint kívülálló, szenvedõ figura
toposzára játszik rá?)” (Liška és mtsai, 2006, 129.).
(4) Crossing Frontiers (Határátlépések). Kelet-euró-
pai mûvészek kiállítása a Ludwig Múzeum – Kortárs
Mûvészeti Múzeumban. Megnyílt 2007. február 27-

én. A kiállítás a regensburgi Kunstforum Ostdeutsche
Galerie-vel való kooperáció eredményeként jött létre.
(5) A Ludwig Kortárs Múzeum 2006-ban indult
ped.keddjei (Hemrik László múzeumpedagógus szer-
vezésében) alternatív (mûvészet)pedagógiai és galé-
riaprogramok pedagógusoknak, nagydiákoknak, ér-
deklõdõknek. Egyszerre kapnak itt szerepet elméleti
foglalkozások és gyakorlati programok a kortárs mû-
vészet tárgykörébõl, a LUMÚ termeiben.
(6) Milica Tomiæ (1960, Belgrád) Belgrádban és Ber-
linben él, dolgozik. Permorfansz-mûvész, színész,
videoinstallációk létrehozója. Webprojektjei, vide-
ofilmjei világszerte híressé tették. Mindenekelõtt ez a
Ludwigban is bemutatott I am Milica Tomiæ (1999)
címû végtelenített szalag, ahol a befont hajú, gyönyö-
rû fiatal Milicát látjuk, aki körül körbeforog a kame-
ra, miközben õ maga folyamatosan beszél. Ugyanazt
a mondatot mondja: hogy õ Milica Tomiæ, és hogy
szerb, horvát, pakisztáni, német, albán, valamennyi
nép sarjának vallja magát valamennyi nyelven. Ez-
alatt mindegyre lövések, vágások érik, de vérezve is
büszkén tovább beszél.
(7) El-Hassan Róza (1966, Budapest) Véradás per-
formanszát a kollektív bûnösség vádjából fakadó ab-
szurditások inspirálták: a hisztéria, melyet 2001.
szeptember 11. estéjén a média korbácsolt fel minden
arab származású vagy muzulmán vallású ellen. A
Véradás-projekt-e három városban rendelték meg:
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Belgrádban, Budapesten, Zürichben – nem kis ellen-
állás közepette. A mûvésznõ az „arab véradás”-t
megelõzõen maga alá helyezi az Arafat véradó akci-
óját ábrázoló sajtófotót.
(8) Oleg Kulik (1961, Kijev) Moszkvában él és dol-
gozik. A jövõ családja (2000 – 2006) címû projektje
fekete-fehér és színes fotókból, installációkból és a
vernisszázsokon bemutatott performanszokból áll.
Ember és kutya szimbiózisa a legváltozatosabb mó-
dokon van itt jelen: a színes fotók klasszikus méltó-
ságot sugároznak; a fekete-fehér képek gyakran pro-
vokatív pillanatfelvételek, melyek szándékosan tabu-
kat sértenek.
(9) De elmondom. Radnóti Sándor (1995, 196.) Vita-
cikke jár az eszemben. Rudolf Schwarzkogler bécsi
akcionista halálos mûvészetérõl elmélkedve, Radnóti
többek közt azt rója fel a nem kevésbé invenciózus
Földényi-tanulmánynak, hogy „az esztétika teolo-
gizálására” esõ sûrû célzások mellett nem vagy alig
tér ki az értekezõ a performanszok „kiragadható tar-
talmi elemei”-re.
(10) Boris Missirkov (1971, Szófia) és Georgi Bog-
danov (1971, Várna) Szófiában élnek és dolgoznak.
E fotóprint-projektjük során (A rózsás jövõ útján,
2005) 70 bolgár középiskolással íratnak fogalmazást
20–30 évvel késõbbi életformavágyaikról. Majd e vá-
gyakat (7 kiválasztott fiatal vágyait) óriásfotókon
elevenítik meg, fõszereplõk: a megkérdezettek. A jö-
vendõbeli identitás keresésének útja ezek szerint ró-
zsás illúziók és szkeptikus várakozások közt kanya-
rog.
(11) Milena Dopitova (1963, Šternberk) Prágában él
és dolgozik. A Hatvanvalahány (2003) címû installá-

ció tiszteletadás a mûvésznõ édesanyja elõtt. Õ maga
és egypetéjû ikertestvére fokozatosan lényegülnek át
a kamerák elõtt idõs édesanyjukká, s táncolnak lassan
egy játszótéren, mintegy szemben az idõvel. A video-
film és a fotók, illetve a kiállítástérben elhelyezett ha-
talmas pillangószobrok haldoklása nosztalgikus-poé-
tikus hangulatot hoznak.
(12) Braco Dmitrijevic (1948, Szarajevó) Párizsban
él és dolgozik. A mûvész új környezetbe helyez bizo-
nyos általa kiválasztott tárgyakat, köztük mûtárgya-
kat is.
(13) Roman Ondak (1966, Žilina) Pozsonyban él és
dolgozik. Crowd (2004) címû performanszára a kölni
Kunstvereinban került sor; a Ludwigban ennek
video-dokumentációját láthatjuk. Furcsa kiállítás-
megnyitó fotói: a résztvevõk jelentõs része olyan
meghívott, aki önként vállalkozott rá, hogy egy szá-
mára ismeretlen célú rendezvényen jelenjen meg. E
vendégeket fél órával az esemény elõtt engedték be
az épületbe, s olyan helyeken várakoztatták õket, me-
lyek kiállításlátogatók számára nincsenek nyitva. Ér-
tetlenség és zavar üli meg a video képeit.
(14) Lásd: Mednyánszky László: Éjszakában figyelõ,
1913 k. 97x68 cm, olaj, vászon. Glücks Ferenc gyûj-
teménye, Budapest.
(15) Most Romain Rolland-tól idézek egy Michelan-
gelo Sixtus-kápolnája kapcsán fogalmazott gondolat-
menetbõl, a mindenkori mûalkotás leírhatóságára vo-
natkozóan: „Veszedelmes dolog a mû leírására vállal-
kozni: összetörjük magunkat, ha megkíséreljük a le-
hetetlen feladatot. Elemzések sokasága készült már
róla. Megölték a mûvet az elemzéssel.” Idézi: Néret,
é. n., 32.

Irodalom
Alexa Károly (1980): (Re)konstruált (olvasó)napló.
Mozgó Világ, 12. 
Akutagawa Rjúnoszuke (1999): Õszi hegyoldal.
Ford. Gergely Ágnes. In: uõ: A vihar kapujában. No-
vellák. Ulpius-ház, Budapest. 21–33.
Foucault, Michel (2000): Az udvarhölgyek. In: uõ: A
szavak és a dolgok. A társadalomtudományok arche-
ológiája. Osiris Kiadó, Budapest.
Halász László (1983): Az olvasás: nyomozás és felfe-
dezés. Gondolat Kiadó.

Liška, Pavel és mtsai (2006): Crossing Frontiers. Ha-
tárátlépések. Grenzgänger. Kunstforum Ostdeutsche
Galerie Regensburg.
Néret, Gilles Michelangelo (1475–1564). Ford. Ha-
vasi Lujza. Taschen/Vince Kiadó, Köln/Budapest.
Radnóti Sándor (1995): Levágta-e a saját farkát Ru-
dolf Schwarzkogler? Vitairat. In: Földényi F. László:
A tágra nyílt szem. Esszék, 1990–1994. Jelenkor Ki-
adó, Pécs. 190–203.

Cserjés Katalin
SZTE, BTK,

Modern Magyar Irodalomtörténet Tanszék
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E
bben a városban mûködik 1694 óta
az a nagyhírû, a wittenbergi egyetem-
mel 1817-ben összevont és Napóleon

által Halléba költöztetett Martin Luther
Egyetem (Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg) is, amely elsõsorban a
18. század elsõ felében és ettõl kezdve fo-
lyamatosan a Magyarországról érkezett
egyetemlátogató diákokat igen nagy szám-
ban látta vendégül. Ezeknek a peregrinu-
soknak az életében meghatározó nyomot
hagyott a Saale-parti város, amely kulturá-
lis értelemben igen jelentõs mértékû kisu-
gárzó erõt fejtett ki a kárpát-medencei ér-
telmiség szellemi horizontjára. Ez a folya-
mat azonban fordítva is igaz. Ennek pedig
ékes példáját szolgáltatja az alább ismerte-
tendõ katalógus, amely igen hosszú ideig
kiadatlanul lappangott az Országos Szé-
chényi Könyvtár Kézirattárában.

Az 1755-bõl származó könyvkatalógus
az egykori Magyarország határain kívül
található, legnagyobb egybefüggõ magyar
intézményi könyvtár állományát mutatja
be a korszakot, illetve a tárgyalt könyv-
anyagot kiválóan ismerõ szakemberek értõ
tolmácsolásában. A kötet elején a gyûjte-
mény jelentõs részét ma is õrzõ Hallei
Egyetemi és Tartományi Könyvtár (Uni-
versitäts- und Landesbibliothek Sachsen-
Anhalt, Halle/Saale) igazgatója, Heiner
Schnelling köszöntõ szavai olvashatók. A
bevezetõben az általa szócserével megal-
kotott „Habent sua fata bibliothecae” tételt
igyekszik röviden alkalmazni a könyv tár-
gyául szolgáló magyar könyvtár kapcsán.
Itt szerezhetünk tudomást arról is, hogy

egy 1921-ben hozott német miniszteri ren-
delet értelmében a hallei könyvanyagot
megosztották: a nevezett évben Halléból a
mai Humboldt Egyetemre (Berlin) szállí-
tották a magyar nyelvû könyveket és a
kéziratokat, így Halléban fõleg a nem ma-
gyar nyelvû teológiai anyag maradt. Az
eredeti állomány egyesítésére 2020-ban
nyílhat ismét lehetõség, amikor lejár a 99
évre kötött tartós kihelyezés érvényessége.

Monok István, az Országos Széchényi
Könyvtár fõigazgatója tanulmányában a
kora újkori, külföldön létrehozott magyar
könyvtárakról emlékezik meg. Ezek közül
az elsõt 1553-ban Bolognában alapították
a Collegium Illyricum-Hungaricum kere-
tén belül. Noha ennek katalógusa nem ma-
radt ránk, a könyvtár létezésérõl levéltári
adatok tanúskodnak. Hasonló intézményt
alapítottak mintegy tíz évvel késõbb a bé-
csi Collegium Christivel, amely a bécsi
egyetem berkein belül mûködött, 1569-
ben pedig beolvadt a humanista esztergo-
mi érsek, Oláh Miklós (1493–1568) alapít-
ványába. 1580-ban ezt követte Rómában a
Collegium Germanicum-Hungaricum,
amelynek könyvtárkatalógusa a 17. század
közepérõl maradt az utókorra. A legrégeb-
ben létrehozott és máig mûködõ külföldi
magyar alapítványt, a Pazmaneumot 1623-
ban Pázmány Péter (1570–1637) esztergo-
mi érsek alapította Bécsben. A megmaradt
katalógusokból kitûnik, hogy ezek a hall-
gatói könyvtárak 800–1500 kötettel ren-
delkeztek, ami akkoriban jelentõs gyûjte-
ménynek számított. Ennyi könyv egyéb-
ként is elegendõnek bizonyult, hogy az
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ka Bibliotheca Nationis Hungariae, 1755
A kelet-németországi Halle an der Saale város oktatási és kulturális

intézményei a kora újkortól fontos szerepet játszanak a
magyarországi művelődés történetében is. Itt található például a

pietizmus fellegvárának tartott, August Hermann Francke
(1663–1727) által 1698-ban életre hívott árvaház jogutóda, a ma

Franckesche Stiftungen nevet viselő kulturális intézmény- és
épületkomplexum, ahol a mintegy százezer régi könyvet őrző

központi könyvtárban több ezer magyar vonatkozású nyomtatvány
is megbújik.
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egykori hallgatók az alapvetõ tananyaggal
az egyetemi könyvtárak mellett szállásu-
kon is rendelkezzenek. Így tehát nem vol-
tak arra kényszerítve, hogy a könyvek vá-
sárlásához szükséges pénzt fáradságosan
megtakarítsák. Természetesen a katolikus
egyetemeken kívül a protestánsokon is
(például Wittenberg, Heidelberg, Franeck-
er, svájci egyetemek) találkozunk magyar
diákközösségekkel, amelyek szintén ren-
delkezhettek saját könyvtárral, ezekrõl
azonban egyelõre nincs tudomásunk. Ezért
is jelentõs a hallei magyar könyvtár, amely
mind nagyságát, mind történetének folya-
matosságát tekintve kiemelkedik a fentebb
említett gyûjtemények közül. Ezenkívül itt
tulajdonképpen magán- és nem intézmé-
nyi alapításról van szó, ami szintén egye-
dülállóvá teszi a könyvanyagot.

Dorothea Sommer,
a hallei egyetemi
könyvtár igazgatóhe-
lyettese tanulmányá-
nak elején a hallei
magyar könyvtár je-
lentõségét taglalja, és
megpróbálja elhe-
lyezni a külföldön ta-
lálható nagyobb hun-
garica-gyûjtemények
sorában (British
Library, Herzog-Au-
g u s t - B i b l i o t h e k
Wolfenbüttel, Bay-
erische Staatsbibliothek München). Az
1502-ben alapított wittenbergi egyetem
történetének a magyarországi peregrinu-
sok szemszögébõl történõ bemutatását kö-
vetõen a szerzõ a magyar könyvtár alapító-
ja, az exuláns Cassai Michaelis György
(1640–1724) életmûve ismertetésének
szenteli figyelmét, majd ezután tér rá a
könyvtár történetére. Az eredetileg közel
háromezer kötetes gyûjtemény, amelynek
elõzményei a 16. századi wittenbergi ma-
gyar bursa bibliotékájára mennek vissza,
és amelyet 1725-ben Cassai adománya tett
igazán nagy könyvtárrá, 1823-ban került a
hallei egyetemi könyvtárba, mintegy ne-
gyedével megnövelve annak korabeli állo-
mányát! A viszonylag rendszertelen tema-

tikájú törzsállomány így kiegészült egy
szisztematikusan összeválogatott könyv-
anyaggal, melynek gyûjtõkörét elsõsorban
a magyar vonatkozású könyvek tették ki.
A könyvtár katalógusát 1755-ben az akko-
ri könyvtáros (custos), Látsny Ádám
(?–1796) készítette el. Ennek egyetlen pél-
dánya a magyar nemzeti könyvtárban ma-
radt meg, és a jelen kötetben elõször került
kiadásra.

A könyvtár több helyszínen zajló és iz-
galmaktól sem mentes történetébõl érde-
kesnek tartom kiemelni, hogy csak a sze-
rencsének köszönhetjük ennek az értékes
könyvanyagnak a megmaradását. A
thüringiai területek meghódítására igyek-
võ orosz csapatok ugyanis 1813-ban lefog-
lalták azokat a csónakokat, amelyekben
333 ládában és zsákban az Elbán Drezda

felé menekítették a
könyvtár könyveit.
A helyi parancsnok
nagyvonalúságának
köszönhetõ csupán,
hogy a könyveket a
katonák nem szórták
a folyó vizébe.
Többszöri átszállítás
és ideiglenes raktá-
rakban eltöltött évek
után végül 1816-ban
jutottak vissza a
könyvek Witten-
bergbe, ahonnan

azonban hamarosan újra útra keltek: 1817-
ben a bécsi kongresszus határozatai nyo-
mán sor került a wittenbergi és a hallei
egyetem összevonására, így a könyveket
1823-ban átszállították Halléba, ahol jó ré-
szük ma is megtalálható.

A kötet utolsó, Gábor Ildikó tollából
származó tanulmánya az 1755-ös kézira-
tos katalógust mutatja be részletesen.
Megkísérli rekonstruálni a katalógus útját
Hallétól Budapestig, majd a könyvlista
számszerû jellemzését adja. A katalógus
összesen 1.330 bibliográfiai egységet tar-
talmaz, ebbõl a könyvek száma 586, a
disszertációké 481, a 8 kötetben található
kéziratoké pedig 261. A teljes állományból
1921-ben 1.536 nyomtatott és 105 kézira-
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A hallei magyar könyvtár állo-
mányának feltárása és nyomta-
tott katalógus formájában törté-

nő továbbörökítése érdekes és
értékes tanúbizonysága annak
a sok évszázados hagyomány-

nak, amely Magyarországot ösz-
szeköti a közép-német régió tör-

ténelmével és kultúrájával.
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tos mû került át Berlinbe. A szerzõ a jelen-
legi nyomtatott katalógus összeállításakor
az autopszia módszerét alkalmazva egye-
sítette ismét virtuálisan a kettéválasztott
könyvanyagot. A pontos lelõhelyeket meg
is adta az egyes azonosított tételek végén.
Ebbõl látszik az a szomorú tény, hogy az
eltelt évszázadok igencsak megtépázták az
eredeti állományt, hiszen a könyvtár jelen-
tõs része mára megsemmisült, vagy leg-
alábbis ismeretlen helyen lappang.

A jelen katalógus megjelentetésével,
amely az Országos Széchényi Könyvtár
fõigazgatójának kezdeményezésére és a
Hallei Egyetemi és Tartományi Könyvtár-
ral való szoros együttmûködés eredmé-
nyeképpen született meg, a magyar kultu-
rális örökség egy újabb elemét ismerheti
meg a nagyközönség. A hallei magyar
könyvtár állományának feltárása és nyom-
tatott katalógus formájában történõ to-

vábbörökítése érdekes és értékes tanúbi-
zonysága annak a sok évszázados hagyo-
mánynak, amely Magyarországot összekö-
ti a közép-német régió történelmével és
kultúrájával.

Bibliotheca Nationis Hungariae. Die Ungarische
Nationalbibliothek in der Universitäts- und Landes-
bibliothek Sachsen-Anhalt in Halle. Der Katalog aus
dem Jahr 1755. Textausgabe der Handschrift der
Széchényi Nationalbibliothek Budapest: Catalogus
Librorum, Dissertationum, et Manuscriptorum Vario-
rum ad Rem Hungaricam praecipue facientium ex
Bibliotheca, quae Vitebergae est, Hungarorum con-
gestus ab Adamo Latsny Turotzensi. Vitebergae Sax-
onum die XV. Nov. A.R.S.M.DCC.LV. (2005) Heraus-
gegeben von Ildikó Gábor unter Mitwirkung von
Silke Trojahn mit Beiträgen von István Monok und
Dorothea Sommer. Georg Olms Verlag, Hildesheim –
Zürich – New York. 

Verók Attila
Eszterházy Károly Fõiskola
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