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Bibó István: 

Közép- és Kelet-Európa területi státusának 
felborulása és a nyelvi nacionalizmus 
kialakulása 

Mikor a XVIII. század vegén kirobban és teret kér a modern demokratikus nacionalizmus, Nyugat-
és Észak-Európában semmi kétség nincs benne, hogy az a keret, az az ország, melyet a nép birtokba 
akar venni, nem más, és nem is lehet más, mint a meglévő állami keretek: Franciaország, Nagy-Britan-
nia, Spanyolország, Portugália, Belgium, Hollandia stb. Más volt a helyzet Közép- és Kelet-Európában. 
Német- és Olaszországban a Német-római Császárság politikai formációja kuszálta össze mindkét or-
szág politikai fejlődését, Kelet-Európában pedig az oszmán hatalom előretörése döntötte meg a meglé-
vő nemzeti kereteket, anélkül hogy végleges és szilárd új keretet tudott volna föléjük építeni. Mind a két 
tényező közrejátszott annak a végzetes államalakulatnak a létrejöttében, mely az állam- és nemzetala-
kulás útját Közép- és Kelet-Európában végleg összezavarta. Ez az államalakulat a Habsburgok birodal-
ma volt. 

A Habsburgok végzetes á l lamalakulata 
A Habsburgok birodalma, mikor megalakult, éppen olyan alkalmi, „nemzet"-közi dinasztikus állam-

kapcsolat volt, mint az aragon-szicíliai, angol-hannoveri stb. kapcsolatok. Mikor megszületett, minden 
volt, csak az nem, aminek ma képzelni szokták: „dunai állam ". Az egyik alkotóeleme, a reformáció 
folytán Dél-Németországba szorult német császárság hozta a maga összes olaszországi és nyugat-euró-
pai érdekeltségeit; a cseh királyság csak kisebb részben volt dunai ország, az oszmán támadás folytán 
összezsugorodott magyar királyság pedig tulajdonképpen csak katonai előtere volt a német császárság-
nak kelet felé. Komoly egyesítő szándékok sokáig nem érvényesültek ebben az unióban. A XVII!. szá-
zad közepéig semmi kétség abban, hogy a Habsburg-ház a római császári címmel összekapcsolt német 
királyi hatalom politikai súlyát képviseli Európában. O a „császár", aki ura Németország és Olaszor-
szág nagy részének, s mellékesen cseh és magyar király. A vallásháborúk során azonban a német csá-
szár mind kijjebb szorul Németországból, ugyanakkor, amikor megszilárdul olaszországi pozíciója, és 
többek között, de egyáltalán nem mindenekelőtt a Dunánál is terjeszkedik, ahol sikerül a magyar király-
ság régi területét a törökök rovására visszaszereznie. A XVIII. század folyamán tovább gyengül német-
országi pozíciója, s az osztrák örökösödési háború alatt egy pillanatig egész groteszkségében megmu-
tatkozik az a helyzet, hogy a császári címet nem viselő Mária Terézia országának még neve sincsen, ha-
nem osztrák, magyar, cseh, lombard, belga, horvát nemzetek vagy nemzettöredékek merő együttese kü-
lönbözőjoggal, nyelvvel, igazgatással és tudattal. 

A XVIII. század második felében kezdenek csak komolyan jelentkezni olyan törekvések, melyek a 
Habsburgok összefüggő dunai államát valamiféle „osztrák" tudattal igyekeznek megtölteni. Mielőtt 
azonban bármi is megszülethetett volna ebből az osztrák tudatból, a francia forradalom nyomán elemi 
erővel megjelent a modern demokratikus nacionalizmus ezen a területen is, és teljesen új helyzetet te-
remtett. 

* 1911. augusztus 7-én született Hibó István Széchenyi-díjas jogász, politikus. „A kelel-európai kisállamok nyo-
morúsága" című, 1946-ban írt tanulmányából kiemelt részlettel tisztelgünk emléke előtt születése centenáriu-
mán. (A Szerk.) 

11 



A régi nemzetek fe l támadása 

Az első kérdés, amit el kellett dönteniök az e területen feltámadt modern demokratikus, nemzeti tö-
megmozgalmaknak, melyek a nép nevében birtokba akarták venni az egész nemzeti keretet, az volt, 
hogy miféle keretet akarnak birtokba venni. A modern demokratikus nacionalizmus nem volt képes és -
jogos okból - nem volt hajlandó az itt talált államhatalmi egységeket (Habsburgok birodalma, német és 
olasz kis államok, oszmán birodalom) kitölteni a maga hatalmas érzelmeivel és erőkifejtéseivel, hanem 
mindenekelőtt azok felé a keretek felé fordult (német birodalom, egységes Olaszország, lengyel, ma-
gyar, cseh királyságok stb.), amelyek részben még intézményekben, részben már csak szimbólumokban 
és emlékezetben éltek, de anarchiába és provincializmusba süllyedve is erősebb politikai élményeket 
jelentettek, mint a meglevő, nem is túl régi és nem eléggé gyökeres hatalmi szervezetek. Az oszmán bi-
rodalom nem tudott a balkáni népek fölött új nemzeti szerkezetet alkotni egyrészt szervezetének pusz-
tán katonai és hódító jellege miatt, másrészt a Balkán népeivel szemben fennálló kulturális idegensége 
miatt. A Habsburgok birodalma pedig, mint mondottuk, alkalmi unió volt, és azt el tudta érni, hogy a 
beléje került nemzeteket meggyengítse, de arra nem volt képes, hogy ezeket a nemzeti egységeket fel-
oldja. A XVIII-XIX. század fordulóján megjelent „Ausztria'Mudat nem nélkülözte az emberséges és 
meleg színeket, azonban mélyebb közösségi gyökerei csak a német örökös tartományokban voltak, s ott 
sem az európai nemzeti érzelemnek felelt meg, hanem inkább azoknak a provinciális érzelmeknek, 
amelyek a többi német kis államokban is kifejlődtek. Ebből az osztrák lokálpatriotizmusból már csak 
azért is nehezen születhetett külön új nemzet, mert a német nyelvű osztrák örökös tartományok dicsősé-
ge éppen abban állott, hogy öt és fél évszázada adtak császárokat és királyokat a német birodalomnak, 
és úgy szerepeltek, mint a német uralkodó házi országa, lie de France-ja. A többi kis német állam össze-
fogó politikai élmények és komoly külső presztízs híján még kevésbé jutott el odáig, hogy Hollandia, 
Belgium vagy Svájc módjára igazán nemzetté alakuljon. Az olasz kisállamok a XIX. századra a politi-
kai erőtlenségnek és a teljes kiüresedésnek olyan mélypontjára jutottak, hogy az olasz nemzeti egység 
gondolatával szemben semmiféle szeparatisztikus nemzeti tudatot nem vetettek fel. Minden vonalon a 
régebbi keretek győzedelmeskedtek tehát: nem osztrák, bajor, szárd vagy nápolyi nemzeti érzés vetett 
lángot, hanem német, olasz, lengyel, magyar és cseh nemzeti érzés. 

A z újjászületés nehézségei és a népi gondolat 

Ez a győzelem azonban mindannyiuk számára pirruszi győzelem volt. Az új nemzeti mozgalmaknak 
energiájuk legnagyobb részét a meglévő keretek lebontására és a maguk keretének az újjáépítésére kel-
lett fordítaniok, és eközben csakhamar szembekerültek azzal a ténnyel, hogy a modern állami és nem-
zeti szervezet alapvetését, mely Európa-szerte a XVII. és XVIII. században folyt le, az ő javukra nem 
végezte el senki. Nem volt a szó mai értelmében vett fővárosuk, nem volt vagy csak részben volt kiépí-
tett állami apparátusuk, nem volt a maga lábán megálló gazdasági szervezetük, egységes politikai kul-
túrájuk és begyakorolt nemzeti elitjük. Mindez megvolt a Habsburgok birodalmának és a többi fennálló 
államhatalmi keretnek, ezeken belül azonban csak vértelen dinasztikus érzelmek vagy erőtlen lokálpat-
riotizmusok tudtak megszületni. Az új nemzeti mozgalmaknak tehát ezekkel a kiüresedett, de minden 
hatalmi eszköz birtokában levő szervezetekkel szemben meg kellett mutatniok, hogy ők a gyökeres és 
életképes egységek. Ehhez vissza kellett nyúlniok a felületi erőviszonyoknál mélyebb „népi" tényezők-
re. így lett a nép, mely Nyugat-Európában egyszerűen a társadalmi felemelkedés dinamikáját képvisel-
te (peuple). Közép- és Kelet-Európában egyúttal a megkülönböztető nemzeti sajátságok döntő hordozó-
ja (Volk), mely az összekeveredett vezető rétegeknél tisztábban őrzi a nemzethez tartozás „igazi" krité-
riumait, a nyelvet, a népszokásokat stb. Itt a gyökere annak a lefordíthatatlan ellentétnek, amely az azo-
nos logikai értelmű „populaire" és „népi" szavak hangulati értelme között van. így alakult ki az a ténye-
ző, mely Európa e részének amúgy is mozgásba jött területi státusát végleg folyékonnyá tette: a nyelvi 
nacionalizmus. 

A nyelvi nacional izmus 

A nyelvi nacionalizmus speciális közép- és kelet-európai jelenség. A nacionalizmusnak leginkább 
Közép- és Kelet-Európában kidolgozott elméletei alapján ma már Nyugat-Európában is gyakran lehet 
olyan véleményt hallani, hogy nemzet úgy keletkezik, hogy az egynyelvű emberek „összeállanak" és 
államot alapítanak. Ilyen azonban még soha ezen a világon nem történt. A nemzet modern gondolata 
par excellence politikai fogalom: kiindulópontja egy állami keret, melyet a nép a demokratizált nemzeti 
tömegérzelmek erejével birtokba akar venni és a magáénak akar tudni. Míg azonban a XIX. század ele-
jén ezek a tendenciák meglehetősen igazodtak a történeti államkeretekhez, és csak a föléjük épült gyö-
kértelen államszervezeteket (Habsburgok birodalma, oszmán birodalom stb.) igyekeztek lerázni ma-
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gukról, addig a nyelvi nacionalizmus megjelenése folytán az összes itteni nemzetek kezdtek számot 
vetni a maguk helyzetével a nyelvi erőviszonyok szempontjából is: azok a nemzetek, melyeknek törté-
neti határa mellett nyelvrokonok éltek, vagy melyeknek már nem is voltak történelmi határai, kitűzték 
az összes nyelvtársak egyesítésének programját; azok pedig, melyeknek történeti területén másnyelvű-
ek éltek, kitűzték az egynyelvű nemzeti állam programját. Mindkét törekvésnek egy volt a lényege: et-
nikai tényezőkkel alátámasztani a politikai lét bizonytalanságát. 

Nem azt jelenti ez, hogy e területeken nyelvészeti tényezők hozzák létre a nemzeteket, s bármiféle 
dialektusból nemzetet lehet elővarázsolni. A nemzeteket itt is, mint mindenütt, politikai tényezők hoz-
zák létre. Az itteni nemzetek túlnyomó része: a lengyel, a magyar, a cseh, a görög, a román, a bolgár, a 
szerb, a horvát, a litván mind olyan, melynek a történelem hosszú évszázadain keresztül megvolt a ma-
ga állami vagy félig állami szervezete és sajátos politikai tudata. Az a néhány nemzet (szlovákok, let-
tek, észtek, albánok), amelyek első látásra úgy tűnnek fel, mintha tisztán nyelvi alapon születtek volna 
meg, szintén nem az egynyelvűek „összeállása" által, hanem történelmi élmények és folyamatok által 
jöttek létre. így például a szlovák nemzeti tudat abban a történelmi élménysorozatban alakult ki, mely 
kezdődött a magyar nyelvi nacionalizmussal szemben való politikai és kulturális ellenállással, és foly-
tatódott a magyar államtól a csehszlovák államhoz való csatolással, az önálló Szlovákia megalakulásá-
val s Csehszlovákia helyreállításával. Érdemes megjegyezni, hogy a különböző államközösségek kö-
zötti ide-oda hányódás néhány nyugat-európai kis nemzet, pl. a finn és norvég nemzet megszületésénél, 
illetőleg újjászületésénél is szerepet játszott. A történelmi élményeknek egy ilyen sorozata az, ami egy 
nemzetet megformál. Igaz tehát a közép- és kelet-európai történeti egységek híveinek az a gyakran han-
goztatott állítása, hogy a nyelv maga nem nemzetalkotó tényező, hanem csak a történelem az. Ebből 
azonban nem az következik, amit ők ebből ki akarnak hozni, mert viszont a másik oldalról az is igaz, 
hogy Közép- és Kelet-Európa különleges viszonyai között a nyelvi összetartozás politikai és történelmi 
tényezővé vált; mindenekelőtt a meglevő keretek területi elhatárolásának és néhány esetben új nemze-
tek formálódásának a tényezője. 

A határok fo lyékonnyá válása 
A nyelvi nacionalizmus uralkodóvá válása azt jelentette, hogy Közép- és Kelet-Európában a nemze-

tek egymás közötti határai folyékonyakká váltak. Míg Nyugat- és Észak-Európában a történeti status 
quo megtartotta a maga nemzetelhatároló jelentőségét, addig Közép- és Kelet-Európában az újjászüle-
tett nemzetek egymás közötti határai vagy teljesen elsüllyedtek a történelem viszontagságai között (a 
Balkánon), vagy ha fenn is maradtak a legújabb korig (Lengyel-, Magyar- és Csehország esetében), 
összetartó erejük meggyengült. Ebben a helyzetben a legnagyobb baj nem az volt, hogy a nyelvi határok 
nagyon kacskaringósak voltak, és nem igazodtak földrajzi, gazdasági előírásokhoz; hanem az, hogy e 
nemzetek történelmi érzelmei - minthogy túlnyomó részüknek volt történelmi emlékezete - más és ren-
desen nagyobb területhez fűződtek, mint amely területen a megfelelő nyelvű lakosság élt. A nemzeti ér-
zés itt is, mint mindenütt a világon, nemcsak az embereknek egy bizonyos csoportját fűzi egymáshoz, 
hanem az embereknek egy bizonyos csoportját a lokalitásoknak. szent városoknak, történeti emlékek-
nek egy bizonyos területi egységéhez is. Különösen erősek voltak ezek az érzelmek, ha a szóban lévő 
lokalitásokat egy kisebbségben levő, kisebbségbe került vagy területileg körülzárt, de a nemzeti nyelvet 
beszélő lakosság lakta. De nem kevésbé erös volt a történeti keretekkel szemben álló népi mozgalmak-
nak az az igénye, hogy városi központokat tegyenek a magukévá. Hamar kialakult tehát az a helyzet, 
hogy az itt újjászületett összes nemzetek szomszédaik túlnyomó részével ádáz határvitákba bonyolód-
tak. Ez a helyzet egy csomó háborút és katasztrófát okozott, amiből a nemzeti lét és a területi státus még 
nagyobb bizonytalansága származott. Itt a fő forrása a közép- és kelet-európai nemzetek politikai hisz-
tériáinak. 
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Javaslatok a magyar oktatás felelős vezetői 
számára 

,J\lem győzöm hangsúlyozni: az a kis darab föld, melyet Magyarországnak nevez-
nek, a mi hazánk, Európa belvárosában fekszik. A műveletlenség zsúpfedeles háza 
számára Európa belvárosában túlságosan drága lenne a házhely, s hamarosan le is 
rombolnák az ott éktelenkedő házat! Vagy megtartjuk legdrágább nemzeti öröksé-
günket: műveltségünket, vagy törölnek bennünket az önálló nemzetek sorából és 
pusztulnunk kell erről a földről" 
(Klebeisberg Kunó: Beszédei, 1926.256.) 

Negyvenéves pedagógus életpályámon két évtizedig a szakmai szolgáltatás területén is vállaltam 
feladatokat. Mi, akkori szakfelügyelők, szaktanácsadók az iskolában folytatott vizsgálataink során a 
gyermekek érdekét képviseltük, közben nagy tapasztalatra tettünk szert, amit a pedagógusok képzésé-
ben és a továbbképzéseken hasznosítottunk. Volt, amikor az oktatás irányítói közvetlenül is adtak szá-
munkra feladatokat. Én például az 1990-es évek elején olyan munkacsoportot vezettem, amelyik véle-
ményezte az ország valamennyi 6-8 osztályos gimnáziumának tantervét. Később a Nemzeti Alaptan-
terv (NAT) több változatáról készítettem szakmai véleményt, s fogalmaztam meg konkrét javaslatokat. 
(Nemcsak a szűkebben értelmezett szakterületemen, a vizuális nevelésben, hanem a műveltségkörök 
egészében próbáltam gondolkodni.) Nyugodtan állíthatom, hogy szóbeli és írásbeli javaslataim közül 
egyet sem építettek be a kész dokumentumokba. Nem csak az enyémet, másét sem. Ezek a demokrati-
kus látszatot keltő vitafórumok így működtek. 

Remélhetőleg ma már más a helyzet. Ha egymástól teljesen függetlenül több szakember ugyanolyan 
következtetésig jut el, s hasonló javaslatot fogalmaz meg, akkor érdemes ezeket a javaslatokat megfon-
tolás tárgyává tenni. Talán így egy-egy probléma megoldódik majd. Ha összedugjuk a fejünket - mi, 
akiknek van rálátásunk, betekintésünk az elmúlt évtizedek, s a mai iskolai életbe - s a problémákat 
rendszerezzük, sorrendbe állítjuk, akkor valószínűleg sokkal megalapozottabb döntések születnek 
majd. Olyan döntések, melyek nemcsak négy évre, hanem évtizedekre is éreztetik hatásukat. 

A felnőtt társadalom konkrét elvárásai 

Az oktatás problematikáját nem az oktatás, hanem sokkal szélesebb társadalmi-politikai fórumon 
kell felvetni. Mit vár cl a mai és holnapi felnőtt társadalom a felnövekvő nemzedékektől, a szülői ház-
tól, az iskolától, a gazdasági élet szereplőitől, akik a felnőtté váló ifjakat fogalakoztatni fogják? Addig 
nem érdemes oktatási törvényt, alaptantervet, vagy bármilyen szabályrendszert létrehozni, vagy módo-
sítani, amíg ezt a kérdéskört nem tisztáztuk. Ne ijedjünk meg! Ezt a munkaanyagot felkészült szakem-
berek operatív csoportja egy hét alatt össze tudja állítani. Sőt, az erkölcsi követelményeket, a legáltalá-
nosabbakat is konkrétan és közérthetően meg tudja fogalmazni. (A világ egyik leggazdagabb és legvá-
lasztékosabb nyelvén: magyar nyelven. Csak a munkacsoportokba nem kell bevenni félmüveit nyüzs-
gőket, bonyolítókat, ködösítőket, bal és jobb fékeket.) 

Szinte lehetetlennek látszik, hogy konszenzus jöhet létre a pártok között, hiszen mindegyik más-más 
értéket képvisel. De hát itt nem politikai, hanem elemi emberi, nemzeti értékekről van szó! Arról, ami-
ről Klebelsberg Kunó beszélt 1926-ban. Sokan azt gondolják - főleg a magukat neoliberálisnak tartók -
hogy egy ilyen dokumentum csak üres szólamokat, frázisokat, elcsépelt morális közhelyeket tartalmaz-
hat. (Mint ahogy számukra minden etikai kérdés ebbe a kategóriába tartozik.) Szerencsére azonban nem 
csak az ő véleményük létezik a hazában. Ok vannak kisebbségben. Az valóban tény, hogy az utóbbi év-
tizedekben jó pár emberi értékre vonatkozó fogalmat, kifejezést, eszmét elkoptattak, bemaszatoltak a 
közélet és az álközélet szereplői. A megtisztulás elengedhetetlen. Vissza kell adni legalább az elemi er-
kölcsi eszmék eredeti jelentését. 

A gyermekek és i f jak életkori sajátosságainak messzemenő figyelembevétele 

Ezzel mindenki egyetért: a kutatók, a pedagógusok, a szülők, az oktatásirányítók, szinte mindenki. 
Mint tudjuk: a sok bába között elvész a gyerek. Iskolarendszerünk, s a dokumentumok alapján mélyen 
sérülnek az életkori sajátosságok. Egy nagy türőképességű, már eleve kiváló adottságú és képességű 
gyerekhez, mint modellhez van az egész tananyagtömeg méretezve. Gyakorlásra meg mindig nincs 
elég idő, a differenciálás sem valósul meg igazán, nem beszélve a mozgásigényről, a biológiai feltéte-
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lekről, az elméleti ismeretszerzés és a manuális gyakorlati munka arányviszonyáról. (Alaposan fel kel-
lene mérni a jelenlegi helyzetet.) 

S itt ráadásul nem a fejlödéspsziehológiai könyvek általános téziseiről van szó, hanem a mai nemze-
dékről. A médiamérgezett mai nemzedékről, amelynek tagjai természetes emberi helyzeteket alig élnek 
át, akik a képernyő által szocializálódnak vagy éppen degenerálódnak. Akiknek a szövegértő képessé-
gük nem azért fejletlen, mert szellemileg lemaradtak, hanem azért, mert nem találkoznak azokkal a fo-
galmakkal, kifejezésekkel, s az ehhez tartozó életszituációkkal, amelyek a normális szocializációt lehe-
tővé tennék. Erre a szocializációra a mi nemzedékeinknél az iskolán kívül került sor. Az iskolának nem 
kellett nulláról kezdenie! Elemi emberi helyzeteket ma már az iskola falai között kell reprodukálni. 

Az előző turnusban ezt a problémát úgy próbálták kezelni, hogy bevezették a szakrendszer nélküli 
oktatási. Mintha éppen a szakrendszerű oktatás lenne az akadálya a gyermekek normális fejlődésének. 
Ez a logika eleve elhibázott és kudarcra ítélt. 

Mégis hol kell a megoldást keresni: drasztikus tananyagcsökkentéssel; az elemi emberi élethelyze-
tek, a természeti tapasztalatok feldolgozásával; egyéni és közösségi kreatív alkotó munkával. 

A családi ház fe ladatai a gyermekek és ifjak nevelésében 

Ezeket a feladatokat akkor is csokorba kell szedni, ha tisztában vagyunk azzal, hogy bizonyos társa-
dalmi rétegekben sem a feladatok, sem a pedagógiai célkitűzések nem érvényesülnek, illetve fel sem 
merülnek. S itt nem csupán a deviáns alsó rétegről van szó, hanem a felső társadalmi rétegek elhanya-
golt gyermekeiről. Akkor is családxó\ kell beszélnünk, ha a hagyományos nagycsalád-modell fehér hol-
lóvá vált, illetve a gyerekek jelentős része csonka családban él. 

Leltárt kell készíteni a jellegzetes családi helyzetekről. Nemcsak az örömteli pillanatokról, hanem a 
jellegzetes konfliktusokról is. Az egymással való törődés, az egymáshoz való alkalmazkodás, az egy-
másról való gondoskodás valamennyi alternatíváját sorba kell venni a születéstől a halálig, már egészen 
kisgyermekkortól. S azt is meg kell tanítani a családi köteléken belül, hogy egy-egy sajátos életszituáci-
óban hogyan kell viselkedni, valamint az emberi egymás mellett élésnek melyek az elemi szabályai, ál-
talános törvényei. (Az erkölcsi nevelés megalapozásáról van szó.) Azokat a dolgokat kell felsorolni, 
amik az előző nemzedékekben spontán módon szokássá váltak, s a magyar s a többi nemzetiség élet-
módjának, kultúrájának alapját képezik. 

Az elmúlt években a gyermekjogok problémakörének szabályozására sor került. Ugyanilyen mély-
ségben vizsgálat és jogi szabályozás tárgyává kellene tenni a szülő kötelességeit. Persze a mindennapi 
és ünnepnapi emberi életnek vannak olyan kérdései, amik jogilag definiálhatatlanok, tehát szabályoz-
hatatlanok. Miről van szó? Az emberi kultúráról, nemzeti kultúránkról. Hagyományainkról, tradíció-
inkról, amit illene legalább megismerni, majd modern életünk fonalai közé beilleszteni. 

Az iskola feladatai , működés i s truktúrája 

Ha a felnőtt társadalom elvárásai, a család feladatvállalási körei tisztázódtak nemcsak általános, ha-
nem egyedi szinten is, akkor kezdhetjük el az iskola feladatait meghatározni, s a működés feltételeit, 
struktúráit kialakítani. De hát nem kell nulláról indulni. A parlament, a család, az iskolarendszer ma is 
működik. Tehát a jelenlegi helyzetből is kiindulhatunk: most milyen, és milyennek kellene lenni. S mi a 
különbség a kettő között? 

A milyennek kellene lenni modell országos szinten is kidolgozható, lehetőleg a realitás talaján ma-
radva. A jelenlegi helyzet feltárásban pedig igénybe kellene venni a pszichológusok és szociológusok 
véleményét. Azaz a helyi adottságokat, a konkrét szociokulturális környezetet, a családi, a társadalmi 
hátteret. Ugyanis hiába tűz ki magasztos célokat az iskola, s hiába vállal nemes feladatokat, ha olyan 
gyermekekkel kell dolgoznia, akik az elemi egymás mellett élés szabályait sem ismerik, akiknél az anti-
szociális viselkedés megszokottá vált. Itt előbb ezeket a hiányosságokat kell kiküszöbölni. Egészen 
más módszereket kell alkalmazni, mint azokban az intézményekben, ahol normális családi háttérrel 
rendelkeznek a gyermekek. Ha nem nézünk szembe a realitásokkal, ha nem merjük kimondani az igaz-
ságot, akkor a hazugságtengerből nem tudunk kievickélni. 

Az oktatóiskola modell helyett a nevelőiskola modellt kell létrehozni. Ezt a szakirodalomban gyer-
mekközpontú vagy személyiségfejlesztő stb. iskolának nevezik. Ez a lépés a jelenleg működő rendszer 
felszámolása nélkül is megtehető. Minimális tananyaggal, sok gyakorlással, pszichológiailag kidolgo-
zott, logisztikailag-szakmailag kipróbált módszerekkel normálisabb pályára állíthatók az intézmények. 
Ennek elsősorban személyi s nem tárgyi feltételei vannak. Mondhatnám azt is, hogy hozzáállás kérdése. 
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A pedagógus pontos m u n k a k ö r i leírása 

Úgy tűnik, hogy jelenleg hazánkban annyira különböznek egymástól az iskolák, hogy a pedagógu-
soknak is meglehetősen eltérő problémákat kell megoldani. Nagyon széles a felmerülő és megoldandó 
feladatok köre, akár beszélünk róla, akár nem. Sokféle hivatás-foglalkozás létezik az emberi világban. 
Szinte mindegyiknek van pontos munkaköri leírása. A pedagógusnak nincs. Vajon miért? 

Az egyik vélemény szerint nem is lehet, ugyanis végtelen sok szituációval találkozik a pedagógus, 
amit meg kell oldania. A gyermeki lélek amúgy is kiismerhetetlen. Mindenféle szabály szűkítené a 
komplex feladatrendszert. A másik markáns vélemény nem tagadva az első vélemény igazságtartalmát, 
igenis fontosnak tartja a korrekt munkaköri leírást, még akkor is, ha ez egy-egy szituációra csak áttéte-
lesen alkalmazható. Ráadásul a munkaköri leírás megszerkesztése során tudatosulna minden kollégá-
ban munkánk sokszínűsége, rétegeltsége és valódi mélysége. 

Vita is provokálható ebben a témában. Lesznek, akik a szimpla oktatói feladatokat helyezik előtérbe, 
mások a nevelési feladatokat. Pontos receptek nincsenek, de a nevelési feladatok körvonalazhatóak. A 
jellegzetes szituációk is számba vehetők, mivel véges számúak. Az is precízen meghatározható, hogy 
ezekben a szituációkban mit tehet, és mit nem tehet a pedagógus. Sőt, még arról is lehet pontos listát ké-
szíteni, hogy mit nem szabad eltűrnie a pedagógusnak. Ugyanis - bármilyen különösen hangzik - nem-
csak a gyereknek, nemcsak a szülőknek, hanem a pedagógusoknak is lehetnek személyiségi jogaik. 

Mi az első megteendő lépés? Az utóbbi időben kegyetlenül megnövekedett adminisztratív terhek 
minimálisra szűkítése. (Ez különben szerepel is a tervekben, csak éppen nem tudják elkezdeni a végre-
hajtását.) A pedagógus pálya hihetetlen nagy testi-lelki-szellemi energiát emészt fel. Ezekkel az ener-
giákkal, sokkal jobban, sokkal takarékosabban kellene gazdálkodni! 

Nemzeti min imumtanterv létrehozása 

Hajói emlékszem, a Nemzeti Alaptantervnek annak idején legalább 15 változata volt. Az első felso-
rolással kezdődött: milyen erkölcsi követelmények állíthatók fel a tanulók számára. A magukat akkor 
„neoliberálisnak" mondók élénken tiltakoztak ez ellen, s sikerült eltöröltetniük! A következő 14 válto-
zat egyre általánosabb, homályosabb, maximalistább lett. Azaz kívánságlistaként funkcionált. A tantár-
gyi lobbik minél több tananyagot akartak belegyömöszölni, s egyre verifikálhatatlanabb fogalmakkal 
brillírozni. Az Európai Unióhoz csatlakozás után sem lett semmivel jobb helyzet, a zavaros szövegek 
azóta a kompetenciák címszó alatt szerepelnek. 

Nemzeti minimumtantervet kellene készíteni, amelyben nem az oktatás, a tananyag dominál, hanem 
a nevelés\ Amelyben társadalmi konszenzusra, a családi háttér eredményeire és hiányosságaira építve a 
magyar iskolarendszer tradícióit, s a kutatások eredményeit figyelembe véve lehetne meghatározni kor-
osztályonként a neveltségi szinteket s a minimális követelményeket. A jelenlegi sokszínű s szinte átjár-
hatatlan iskolarendszerünket ilyen módon lehetne szilárd alapokra helyezni, s a fenntartó (a megrende-
lő) ekkor tudná a vállalt feladatokat számon kérni. S ilyen módon lehetne a nemzeti műveltség szilárd 
bázisát megteremteni. 

Ezeket a javaslatokat 20 évvel ezelőtt is megfogalmaztam. A tantárgyi provincializmus enyhítése ér-
dekében azokkal a tanárokkal írattam volna meg a tantervet, akik legalább 20 éves tanítási gyakorlattal 
rendelkeznek, s hajlandók valamennyi tantárgyból letenni újra az érettségi vizsgát. (A saját tárgyukat 
leszámítva.) Persze a minimumtantervet a szakterületek legbölcsebb vezető szakemberivel is meg lehet 
íratni. Ők tudják mi a legfontosabb, s mit lehet elhagyni. S ők valószínűleg egymással is szót tudnának 
érteni. 

Az el lenőrzési (szakfelügyelői ) rendszer visszaállítása 

Ha van szilárd alap, minimumtantervben meghatározott konkrét követelményrendszer, s az ismeret-
elsajátítás, a készségfejlesztés s minden a személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés programjába il-
leszkedik, akkor ezt lehet ellenőrizni is. Nemcsak feladatlapokkal és távméréssel, hanem személyes 
kapcsolatteremtéssel: óralátogatással, dokumentumelemzéssel. (Egyesek számára elavultnak tűnő eljá-
rásokkal.) Ez azonban csak az egyik oldala a szakfelügyelői vizsgálódásnak. A másik sokkal fontosabb: 
a személyes beszélgetés során az önértékelést követően új módszerek megismerésére, illetve új mód-
szerek közös kimunkálására is sor kerülhetne. Szakfelügyelő ugyanis csak olyan szaktanár lehetne, aki 
legalább tízéves eredményes, sikeres, kiváló szaktanári munkát végzett, s tájékozott a nevelés módszer-
tani kultúrájában is. S maga is dolgozott ki eredményes módszereket. 

A szakfelügyelő nemcsak azért végez vizsgálatot az intézményben, hogy az eredményeket és a hiá-
nyosságokat őszintén feltárja, hanem azért is, hogy konkrét módszertani tanácsokat adjon, s a jövő 
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eredményeihez hozzájáruljon. Csak azok a kiváló szakemberek tudják ellátni ezt a feladatot, akik nagy 
lelkierővel rendelkeznek, s képesek feltárni az igazságot. Akik hiteles tanárszemélyiségek, azaz sze-
rény, egyszerű emberek. (Nem nyüzsgők, nem hatalommániások.) A rátermett, eredményeket felmuta-
tó szakembereket fel kell kérni a szakfelügyelői feladat ellátására. (Az utóbbi időben sajnos főleg az ön-
jelölt középszerű nyüzsgők pályáztak ilyen, vagy hasonló feladatok ellátásra.) Sajnos megszakadt a sta-
fétalánc. Régen a nyugdíjba vonuló szakfelügyelőt felkérték arra, hogy jelölje ki utódját. Az általánossá 
váló pályázati rendszerrel a látszat és valóság, az igazság és hazugság, az érték és értéktelenség határvo-
nalai elmosódtak, köddé oldódtak. 

A szakmai szolgáltatás rekonstrukciója 

A rendszerváltás után az államilag finanszírozott pedagógiai szakmai szolgáltatás háttérbe szorult, 
közben a magánvállalkozók ellepték a piacot. Az önkormányzatok által fenntartott szolgáltató közpon-
tok léte bizonytalan, működésük nagyon eltérő színvonalú. Mivel az akkori szakmai szolgáltatást, tan-
folyamaink eredményeit, a módszertani kultúra fejlesztését a szakfelügyelettel karöltve tudtuk megva-
lósítani, ezért szükséges lenne ezt a szervezeti formát rekonstruálni. Kár volt szétverni! Lehet, hogy 
mindent elölről kellene kezdeni! Pályáztatással újra a középszerű nyüzsgők kerülnek a rendszerbe. A 
kaméleonok, akik a mindenkori hatalom körül kapaszkodnak, s nincs megalapozott szakmai gyakorla-
tuk. Meg kell keresni valamennyi szakterületen a kulcsembereket, lehetőleg nem a matuzsálemek kö-
zött, s ha már mindenképpen pályázni kell, őket kell pályáztatni. 

A személyi feltételek a pedagógiai munka valamennyi szintjén sorsdöntőek. Sokkal sorsdöntőbbek, 
mint más területen. Egy alkalmatlan szakfelügyelő, tanfolyamvezető, iskolaigazgató évekre, évtizedek-
re képes a fejlődést megakasztani, illetve regresszív folyamatot elindítani. Hogy ki az alkalmas, s ki az 
alkalmatlan, ezt szinte lehetetlen kvantitatív módszerekkel mérni. Az ügyes látszatteremtők itt abszolút 
előnyt élveznek. Egy tapasztalt emberismerő kulcsembert kell először találni. A többit rá kell bízni. De-
mokrácia ide, demokrácia oda: a kulcsembernek hatalmat kell adni, illetve rá kell bízni a személyek ki-
választását. Miért olyan fontos ez? Azért, mert a gyakorlott, nagy tudású kulcsember képes az általa vá-
lasztott munkatársaival a kutatás eredményeit a szakmai munkába bevezetni, célszerű módszertani eljá-
rásokat kimunkálni. A szakmai szolgáltatást nem lett volna szabad az állam kezéből kiengedni, privati-
zálni. Vissza kellene venni, és a kufárokat a pedagógiai templomából ki kellene űzni. 

Nemzettudat , európaiság 

A 90-es évek elején, amikor az alaptanterveket véleményeztem, akkor az zavart elsősorban, hogy a 
nemzettudat és az európaiság tudata, vagy inkább eszméje, e két eszme egysége nem volt világosan 
megfogalmazva. Lehet, hogy a nemzeti alaptantervből éppen a nemzet eszméje volt szisztematikusan 
kifelejtve? Sajnos ma sem jobb a helyzet. Az, hogy tanítványainkban milyen nemzettudatot alakítunk, 
vagy nem alakítunk ki, az nem a tantervi szövegeken, hanem rajtunk, tanárokon múlik. Ugyanis az úgy-
nevezett világnézetileg semleges iskolákban konkrét világnézettel rendelkező pedagógusok egy részé-
nek van szilárd nemzettudata, a másik részének pedig nincs! 

Az egyáltalán nem baj, ha politikai szekértáborok küzdelme, a médiák véleménygyártó agymosodá-
ja az iskolák falain kívül történik. De hát az identitástudat, a nemzettudat sokkal mélyebb dolog, napi 
politikai szint felett vagy alatt áll, mérföldekkel. Legalább a magyarságtudat rendszeres bemaszatolóit, 
a rágalmazókat kellene leleplezni a nyilvánosság előtt. Nemzettudatunk lényegét a tantervi minimum-
ban kellene meghatározni, s a müveltségkörök tartalmait ezzel szinkronba kellene állítani. A jelenlegi 
gyermek, az ifjú nemzedék kevesebbet tud hazánkról, mint azokról az árukról, amelyeket a cégek rend-
szeresen reklámoznak a televízióban. Különösnek tűnik, de a tudományos történelemszemléletnek is 
helyet kellene biztosítani. Történelemkönyveinkben nem csak a nagyhatalmak történéseit, hanem 
szomszédjainkkal való együttélés hétköznapjainak és ünnepnapjainak pozitív attitűdjeit is számba kel-
lene venni. Ezek legalább olyan fontosak, mint háborús győzelmeink és hatalmas vereségeink. 

Anyagi , tárgyi, személyi feltételek 

Jó lenne, ha az iskolák finanszírozásánál a gazdasági szakemberek mellett a pedagógiai szakembe-
rek véleményét is figyelembe vennék. Az iskolák taneszközökkel való ellátását nem lett volna szabad 
magánkézbe adni. Tisztában vagyunk azzal, hogy addig nyújtózkodhatunk, ameddig a takarónk ér. Az 
uniós pénzek által takarónk felszíne megnövekedett, az elosztási viszonyok viszont problematikusak. 
Ma a fenntartó és az intézményvezető pályázási képességén, ismeretségi körén múlik, hogy egy-egy is-
kola milyen pozícióba kerül? Mintha nem lenne alkotmányos alapjoga minden magyar állampolgár 
gyermekének, hogy azonos feltételek között tanulhasson, fejlődhessen. 
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Jól tudjuk, hogy az iskolák közötti hatalmas különbségek enyhíthetők, s ennek nemcsak anyagi, ha-
nem elsősorban személyi feltételei vannak. Szilárd, törvényes háttérrel, a pedagógus presztízsének nö-
velésével, eredményes szakmai szolgáltatással, rátermett küldetéstudattal rendelkező pedagógusokkal, 
alkotó közösséggé formálódó tantestülettel az ország bármelyik szögletében kiváló iskola teremthető. 
Az erkölcsi nevelésnek, a felzárkóztatásnak, a tehetséggondozásnak vannak olyan kifejlesztett hazai 
módszerei, melyeket közkinccsé kellene tenni. 

Természetesen minden pénzbe kerül, sok pénzbe. De amíg nincs szilárd hierarchikus tartalmi érték-
rendszer, kidolgozott személyi-tárgyi feltételrendszer, amíg nincs logisztikailag indokolt fontossági 
sorrend, addig hiába pumpálnak pénzt az oktatásba, az elfolyik. Mint ahogy elfolyt az elmúlt években is 
kakaóbiztos számítógépekre, digitális táblákra a fűtetlen tantermekben, alulfizetett-túlhajszolt pedagó-
gusok statisztériájával. 

A pedagógusképzés gyakorlati a lapra helyezése 
Ha a pedagógushivatás presztízse a helyére kerül, akkor többen választják ezt a pályát. Nekik előze-

tesen alkalmassági vizsgát is le kell tenniük. Nemcsak az oktatás, hanem saját maguk érdekében. (Al-
kalmatlan embernek ez a pálya maga a pokol.) 

A pedagógus pályán lévőket veszélyeztető személyiségtorzulást úgy lehet megelőzni, ha az ország-
ban létrejön egy szilárd értékrend. Ebben komoly szerepet tölthetnek be az egyetemek, a pedagógus-
képzés és továbbképzés fórumai. Az utóbbi években a tanárképző egyetemeken komoly kutatómunka 
folyik kvalitatív és kvantitatív mérési módszerekkel. Ez nagyon jó. Különösen akkor, ha a kutatási 
eredményeket ma is használható módszerek kialakításához nyújtanak segítséget. Ugyanakkor ezek a 
kutatások az egész pedagógia elenyésző töredékét érintik. Ha azt szeretnénk, hogy a leendő pedagógu-
sok legyenek felvértezve valódi gyakorlati tudással, akkor olyan szakembereket kell nagyobb számban 
bevonni a képzésbe, akik maguk alakítottak ki hatékony, eredményes módszereket a közelmúltban vég-
zett pedagógiai gyakorlatuk során. 

A pedagóguspálya szépsége éppen ezen a ponton ragadható meg: az egész életen át folyó kutatás-
ban, tanulásban és átváltozásban. Ugyanis minden nemzedék s minden tanítványunk egy-egy külön vi-
lágpolgára, s nekünk nap, mint nap ezekkel a külön világokkal kell újra és újra kapcsolatba kerülnünk. 
S ezeket a külön világokat kell egymáshoz közel hoznunk, egyre magasabb szintre emelnünk, szárnyai-
kat dédelgetnünk, s a mértéktartó éber repülésre felkészítenünk. Ezt akkor is meg kell tennünk, ha a mi 
hajdani ifjúkori repüléseink nem voltak valami sikeresek. 

Sipos Endre 
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